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შესავალი
საქართველოს მისწრაფება, გახდეს ევროკავშირის წევრი, ეფუძნება საქართველოს
მოსახლეობის უმრავლესობის ევროპულ არჩევანს.[1] ქვეყნის ევროპული მისწრაფების
უალტერნატივობა ხაზგასმულია, როგორც საქართველოს კონსტიტუციაში,[2] ასევე
საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 29 დეკემბრის რეზოლუციის ტექსტში[3].
ევროკავშირთან თანამშრომლობის უმთავრესი სამართლებრივი საფუძველი, ასოცირების
შეთანხმება, ცნობს საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნის, ევროპულ
მისწრაფებებსა და ევროპულ არჩევანს. შეთანხმება აღიარებს მხარეებს შორის საერთო
ღირებულებებს და ღიას ტოვებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების
სამომავლო პროგრესული განვითარების გზას. საგზაო რუკის მიზანია ერთიანი ჩარჩოს
ჩამოყალიბება საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისათვის, რომლებიც მიმართულია
სტაბილური დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარების, ქმედითი საბაზრო ეკონომიკის
ჩამოყალიბებისა
და
ევროკავშირის
კანონმდებლობის
საქართველოს
შიდა
კანონმდებლობაში გადმოტანის შესაძლებლობათა განვითარებისაკენ. საქართველოს
ევროპული ინტეგრაციის საბოლოო მიზანია - ევროკავშირში გაწევრიანება ევროკავშირის
ხელშეკრულების 49-ე მუხლის შესაბამისად.
ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, დემოკრატიული ტრანსფორმაციის და
განვითარების უმნიშვნელოვანესი მოტივატორი იყო ცენტრალური და აღმოსავლეთ
ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებიც 2004 და 2007 წლებში ამ საერთო ევროპული ოჯახის
წევრები გახდნენ. გაფართოება დღემდე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ
მძლავრ ინსტრუმენტად რჩება, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის გზაზე მდგომ ქვეყნებში
პოზიტიურ ცვლილებებს უწყობს ხელს. ამის კარგი მაგალითია ბალკანეთის ქვეყნები.
როგორც ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალურ
სტრატეგიაშია ხაზგასმული, „ჭეშმარიტი გაფართოების პოლიტიკა არის სტრატეგიული
ინვესტიცია ევროპის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაში“.
ამავდროულად ევროკავშირი, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო, სერიოზული გამოწვევების
წინაშე დგას, რომელთაც პირდაპირი გავლენა აქვთ საქართველოსა და მის ევროპულ
ინტეგრაციაზე. მიგრაციულმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა, ტერორიზმისა და
[2]

თავი მეთერთმეტე, მუხლი 78: „კონსტიტუციურმა ორგანოებმა, თავიანთი უფლებამოსილების
ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების
ორგანიზაციაში
საქართველოს
სრული
ინტეგრაციის
უზრუნველსაყოფად“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4110673?publication=0
1

ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევების მიხედვით, 2018 წელს საქართველოს
მოსახლეობის 83% იზიარებს საქართველოს მთავრობის გაცხადებულ მიზანს ქვეყნის
ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ,
საქართველოში ყოველთვის მაღალი იყო ევროკავშირთან ინტეგრაციის მომხრეთა პროცენტული
მაჩვენებელი.
[2]

თავი მეთერთმეტე, მუხლი 78: „კონსტიტუციურმა ორგანოებმა, თავიანთი უფლებამოსილების
ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების
ორგანიზაციაში
საქართველოს
სრული
ინტეგრაციის
უზრუნველსაყოფად“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4110673?publication=0
[3]

მესამე პარაგრაფი, გვერდი 2: „საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უალტერნატევო
პრიორიტეტია ევროკავშირში გაწევრიანება - http://parliament.ge/uploads/other/53/53453.pdf.
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რადიკალიზაციის საფრთხემ, გაერთიანებული სამეფოს მიერ ევროკავშირის დატოვებაზე
გადაწყვეტილებამ (ე.წ. „ბრექსიტმა“) და ევროსკეპტიკური ძალების მომძლავრებამ
ევროკავშირში საკმაოდ ნეგატიური ფონი შექმნა, რამაც ევროკავშირის მესვეურების დღის
წესრიგში გაერთიანების ფუნქციური გაძლიერების აუცილებლობა დააყენა. ამ ფონზე, წევრ
ქვეყნებში შემდგომი გაფართოებისადმი ფრთხილი დამოკიდებულება ჭარბობს.
მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, ევროკომისიის მიერ 5 წლიანი პაუზის შემდეგ დასავლეთ
ბალკანეთის მიმართულებით გაფართოების პროცესის განახლება ცალსახად დადებითი
სიგნალია საქართველოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი სხვა ევროპული
ქვეყნებისთვის. 2017 წლის 25 მარტს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და წევრი
სახელმწიფოების ლიდერების მიერ რომში ხელმოწერილ დეკლარაციაში ხაზგასმულია,
რომ ევროკავშირის კარი ღიაა იმ ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებიც იცავენ ევროპულ
ფასეულობებს. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე საქართველომ ყველა შესაძლებლობა უნდა
გამოიყენოს, რათა წარმატებით განახორციელოს აუცილებელი რეფორმები და სათანადოდ
წარმოაჩინოს პროგრესი.
უკანასკნელ წლებში საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები განსაკუთრებული
დინამიზმით ხასიათდება, რასაც კონკრეტული მიღწევები განაპირობებს, მათ შორისაა
ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელება, უვიზო რეჟიმის ფუნქციონირება,
ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანება, თანამშრომლობის ისეთი ახალი ფორმატები
როგორიცაა საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის უმაღლესი დონის
შეხვედრა და უსაფრთხოების საკითხებზე მაღალი დონის სტრატეგიული დიალოგი. ამ
წარმატებებმა საქართველო წარმოაჩინეს როგორც ერთ-ერთი ლიდერი რეფორმატორი
ქვეყანა, რაც ხაზგასმულია ევროკავშირის არაერთ ანგარიშსა თუ განცხადებაში.
აღნიშნული პროგრესის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან საქართველოს
უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ასოცირების შეთანხმებით,
ასევე სხვა სექტორული ხასიათის შეთანხმებებით.
საგზაო რუკითა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული რეფორმების
ეფექტიანმა განხორციელებამ უნდა უზრუნველყოს საქართველოს მზაობა ქვეყნის
ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის და შესაბამისად, ინტეგრაციის შემდეგი ეტაპებისა და
პოლიტიკური ნაბიჯებისათვის.
წინამდებარე დოკუმენტში ასახულია საქართველოს მთავრობის მიერ ევროინტეგრაციის
მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმები, რომლებიც საწყის ეტაპზე ასოცირების
შეთანხმებით განსაზღვრულ ღონისძიებებთან ერთად მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
ევროკავშირთან საქართველოს მეტ პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას.
შესაბამისად,
დოკუმენტში
ასახულია,
როგორც
ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული რეფორმების თანმიმდევრული განხორციელების საკითხი, ასევე
ცალკეული სფეროების მიხედვით გამოკვეთილია ის ღონისძიებები, რომლებიც სცილდება
ასოცირების შეთანხმებას. გარდა აღნიშნულისა, საგზაო რუკაში ასახულია თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირთან თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების
შესაძლებლობები, ევროკავშირის პროგრამებში ჩართულობისა და პრიორიტეტულ
სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაფართოების საკითხები, ასევე ქვეყნის ევროკავშირში
ფიზიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში
არსებული და სამომავლო თანამშრომლობის მიმართულებები. დოკუმენტში მოყვანილია
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ასევე მექანიზმი, რომელიც ორიენტირებული იქნება საკანონმდებლო დაახლოების
შესაძლებლობების იდენტიფიკაციასა და მათ შემდგომ განხორციელებაზე.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკით განსაზღვრული რეფორმების
განხორციელება ახალ დინამიზმს შესძენს საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებს და
უზრუნველყოფს
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
ქვეყნის
კანონმდებლობის
მაქსიმალურ დაახლოებას, ასევე ინსტიტუციური და სექტორული ინტეგრაციის უფრო
მაღალი ხარისხის მიღწევას, ვიდრე ეს ასოცირების შეთანხმებითაა გათვალისწინებული.
ამავდროულად, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა ხელს შეუწყობს
ქვეყნის
ევროინტეგრაციის
პროცესის
სისტემურობის,
თანმიმდევრულობის,
პროგნოზირებადობისა და გამჭვირვალობის ამაღლებას. აღნიშნული დოკუმენტის
შემუშავება მნიშვნელოვანია, როგორც დონორი ორგანიზაციების, ისე ბიზნეს წრეებისა და
ინვესტორებისთვის, გრძელვადიან პერიოდში საქმიანობის დაგეგმვის თვალსაზრისით.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა შემუშავდა სახელმწიფო
უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური
ჩართულობითა და ევროკავშირის ექსპერტიზის გამოყენებით.
წინამდებარე დოკუმენტი განახლებადია და მისი გადახედვა ცვლილებების შეტანის
მიზნით სისტემატურად განხორციელდება.
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ნაწილი 1. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი
განხორციელება
1.1. ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მნიშვნელობა
ბოლო წლების განმავლობაში საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ისტორიულად
უპრეცენდენტო დინამიზმით ხასიათდება. 2014 წლის 27 ივნისს, ხელი მოეწერა
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას, რომელიც მოიცავს ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს1. ასოცირების შეთანხმება
საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ძირითად სამართლებრივ საფუძველს
წარმოადგენს, რომელიც მრავალი მიმართულებით ევროპული
შესაბამისად მოდერნიზაციასა და ტრანსფორმაციას ითვალისწინებს.

სტანდარტების

ასოცირების შეთანხმების ეფექტიან განხორციელებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის
ევროპული კუთვნილების გამყარების, ევროინტეგრაციის პროცესის შეუქცევადობისა და
ევროპული პარტნიორების მხრიდან საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერისათვის, მათ
შორის ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.
ასოცირების შეთანხმების თანმიმდევრული და ეფექტიანი განხორციელება ხელს უწყობს
და აახლოებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას.
ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას
მრავალი მიმართულებით, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიის შემდგომ
კონსოლიდაციას

და

ეკონომიკურ

განვითარებას,

ასევე

ცალკეულ

სფეროებში

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას, მათ
შორის კანონმდებლობის დინამიურ დაახლოებას.2
ასოცირების შეთანხმების ვაჭრობისა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების,
ეკონომიკური და სექტორული თანამშრომლობის კარები (IV-VI), დანართებითურთ,
ძირითადად, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
დაახლოებას ისახავს მიზნად.
ასოცირების შეთანხმების და მისი ვაჭრობასთან დაკავშირებული ნაწილის ეფექტიანი
განხორციელებით, საქართველო თანმიმდევრულად ხდება ევროკავშირის ეკონომიკის
ნაწილი, რაც

ქვეყნის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი პოზიტიური შედეგების

მომტანია. ევროკავშირის ბაზრის გახსნა ეტაპობრივად განხორციელდება. DCFTA - სთან
დაკავშირებული რეფორმების ეფექტიანი განხორციელება და შემდგომ, შესაბამისობის

1

ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალაში შევიდა 2014 წლის პირველ სექტემბერს, ხოლო
სრულად ძალაშია 2016 წლის პირველი ივლისიდან
2

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების საკითხები განხილულია საგზაო რუკის საკანონმდებლო
დაახლოების ნაწილში
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

8

შეფასების

და

ინდუსტრიული

პროდუქტების

აღიარების

შესახებ

შეთანხმებების

(Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA))
გაფორმება ევროკავშირის ბაზრის სრულად გახსნის საფუძველია.
აღნიშნული შეთანხმების განხორციელებით განპირობებული ექსპორტის სტიმულირება
და კაპიტალის შემოდინება, განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია გრძელვადიან
პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის.
ასოცირების

შეთანხმების

ეფექტიანი

განხორციელება

ხელს

შეუწყობს:

სოფლის

მეურნეობაში, ასევე მრეწველობაში წარმოების ევროპული სტანდარტებისა და ნორმების
დანერგვას და შესაბამისად, ევროკავშირის ბაზარზე დამკვიდრებას; საკუთრების
უფლებების, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას, რაც თავის
მხრივ ხელს შეუწყობს ინოვაციებზე ორიენტირებული ინვესტიციების მოზიდვას;
საქართველოს განათლების სისტემის დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან და
საქართველოს

სრულყოფილ

ინტეგრირებას

ევროკავშირის

საგანმანათლებლო

და

სამეცნიერო სივრცეში; შრომის უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვას; ევროკავშირის
ეკონომიკასთან

თავსებადი

ეკონომიკური

სისტემის

ფორმირებას;

ეკონომიკის

მარეგულირებელი კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან;
გამჭვირვალე, სტაბილური ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებას, საქართველოს საინვესტიციო
მიმზიდველობის ზრდას, ზოგადად, ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებასა და ქვეყნის
ეკონომიკურ განვითარებას და ა.შ.

1.2. ასოცირების შეთანხმების განხორციელების დაგეგმვის, კოორდინაციისა და
მონიტორინგის არსებული მექანიზმი
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტს ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის არსებული ვალდებულებების შესაბამისად, თანმიმდევრული, ეფექტიანი და
სტრუქტურიზებული განხორციელება წარმოადგენს.
2004 წლიდან ფუნქციონირებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისია,
რომელსაც
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი
თავმჯდომარეობს.1
კომისიის
შემადგენლობაში წარმოდგენილია ყველა მინისტრი, ასევე სახელმწიფო მინისტრი.
საქართველოს

ევროკავშირში

ინტეგრაციის

კომისიის

სხდომებს

ასევე

ესწრებიან

საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების
ხელმძღვანელი პირები.2 კომისიის სამდივნოს ფუნქციებს საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ევროინტეგრაციის გენერალური დირექტორატი ასრულებს.3
საქართველოს

ევროკავშირში

საქართველოს

ევროკავშირში

სტრუქტურების

ინტეგრაციის
ინტეგრაციის

კოორდინირებული

კომისიის
მიზნით,

საქმიანობის

ძირითადი

ფუნქციებია

საქართველოს

სახელმწიფო

ხელშეწყობა,

საქართველოს

1

საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 ივლისის #76 განკარგულება საქართველოს ევროკავშირში
ინტეგრაციის კომისიის შექნის შესახებ
2 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის განკარგულება ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის შემადგენლობის
დამტკიცების თაობაზე
3 აღნიშნულ ფუნქციას ასრულებდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინიტრის აპარატი, რომელიც 2017 წლის 15 დეკემბრის N 548
დადგენილებით მიუერთდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

9

მთავრობისთვის

საქართველო-ევროკავშირის

მიმართულებებთან

დაკავშირებით

თანამშრომლობის

რეკომენდაციების

სტრატეგიულ

წარდგენა,

ასოცირების

შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებისა და საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების ხელშეწყობა და ა.შ.
საქართველოს

ევროკავშირში

ინტეგრაციის

კომისიის

ფარგლებში

ფუნქციონირებს

სამუშაო ჯგუფი მინისტრის მოადგილეების დონეზე, ასევე სამუშაო ქვეჯგუფები
ევროინტეგრაციასთან

დაკავშირებულ

სხვადასხვა

საკითხებზე

(ღრმა

და

ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობა, სავიზო
რეჟიმის ლიბერალიზაცია,
ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია და თარგმანი და ა.შ).
2004 წლიდან ყველა ძირითად სამინისტროში შეიქმნა ევროინტეგრაციის საკითხებზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული ან არსებულ სტრუქტურულ ერთეულს
დაევალა ევროინტეგრაციის საკითხები. ყველა სამინისტროში არის ევროინტეგრაციის
მიმართულებით პასუხისმგებელი მინისტრის მოადგილე.1
2014 წლის 7 თებერვალს საქართველოს მთავრობამ მიიღო #186 განკარგულება
„საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების, რომელიც
მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას,
ეფექტიანი განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“. აღნიშნული
განკარგულებით

დაზუსტდა

ცალკეული

სახელმწიფო

უწყებების

მოვალეობები

ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს ევროინტეგრაციის საკითხებზე საქართველოს
აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ჰორიზონტალურ კოორდინაციასა და
მონიტორინგს.

საქართველოს

საგარეო

საქმეთა

სამინისტრო,

ასევე

ახორციელებს

საქართველოს მხრიდან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, ევროკავშირთან
თანამშრომლობის ინსტიტუტების (ასოცირების საბჭო, ასოცირების კომიტეტები,
ასოცირების ქვეკომიტეტები) საქმიანობის კოორდინაციას და წევრ ქვეყნებთან აქტიურ
თანამშრომლობას.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ფუნქციონირებს ევროკავშირის სამართლის
დეპარტამენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული
საკანონმდებლო ინიციატივების სამართლებრივი შესაბამისობის დადგენას.
2018 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები „ნორმატიული
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის მიხედვით საქართველოს პარლამენტში
წარდგენილ ყველა კანონპროექტს, რომელიც მომზადებულია ასოცირების შეთანმებით, ან
ევროკავშირთან გაფორმებული სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ვალდებულების
შესრულების და ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებთან საქართველოს კანონმდებლობის
დაახლოების მიზნით, თან უნდა ახლდეს აღნიშნულ აქტთან შესაბამისობის ცხრილი,
რომელშიც აუცილებელია აისახოს შესაბამისობის ხარისხი.

1

საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 8 მაისის #22 განკარგულება საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის ეროვნული პროგრამის განხორციელების ერთიანი
სამოქმედო გეგმისა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის ახალი დღის წესრიგის შემუშავების შესახებ
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო უზრუნველყოფს
ასოცირების შესახებ შეთანხმების კომპონენტის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) განხორციელების კოორდინაციასა და მონიტორინგს.
იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საკანონმდებლო მაცნე“ ახორციელებს ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
დაკავშირებულ თარგმანს.

საკანონმდებლო

დაახლოების

პროცესთან

საქართველოს მთავრობამ 2018 წლის 10 მაისს მიიღო #211 დადგენილება „ერთი მხრივ,
საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის
გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების
შესრულებასთან დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების განსაზღვრის
თაობაზე. აღნიშნული დადგენილებით განისაზღვრა ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული თანამშრომლობის ინსტიტუტების (ასოცირების საბჭო, ასოცირების
კომიტეტები ან ქვეკომიტეტები) მიერ გადაწყვეტილებ(ებ)ისა და რეკომენდაცი(ებ)ის
მიღებასთან დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები.1
საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით შემუშავდა საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო, რომელშიც დეტალურადაა
ასახული დაახლოების მეთოდოლოგიის საბაზისო მახასიათებლები, კანონმდებლობის
დაახლოებასთან დაკავშირებული მიდგომები, პროცედურები და კანონშემოქმედებითი
პროცესის კონკრეტულ ეტაპებზე განსახორციელებელი ქმედებები. ასოცირების
შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორცილების 2018 წლის ეროვნული
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოს დამტკიცება და მისი
პრაქტიკაში გამოყენება.2
ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობაში უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია
საქართველოს პარლამენტს, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ
პრიორიტეტებს და ახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის
საპარლამენტო ზედამხედველობას. ევროინტეგრაციის პოლიტიკის მიმართულების
ფორმირება და ევროინტეგრაციულ საკითხებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების
კონტროლი საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის
კომპეტენციის სფეროს განეკუთვნება. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, ასოცირების
შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების მხარდასაჭერად
ამზადებს შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით შემუშავებული
კანონპროექტების ანალიზს და
შესაბამის
დასკვნებს. საქართველო აქტიურად
თანამშრომლობს საქართველო-უკრაინა-მოლდოვის საპარლამენტო თანამშრომლობის
ასამბლეის ფარგლებში, რომელიც პარლამენტების დონეზე თანამშრომლობის
მნიშვნელოვან ინსტიტუციურ მექანიზმს წარმოადგენს.
1

იხ. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 10 მაისის #211 დადგენილება „ერთი მხრივ, საქართველოსა და,
მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს
შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორცილების 2018 წლის ეროვნული
სამოქმედო გეგმა ხელმისაწვდომია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე
www.mfa.gov.ge
2
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კომიტეტი, საპარლამენტო ზედამხედველობის განსახორციელებლად სხვა შესაბამის
დარგობრივ კომიტეტებთან ერთად, რეგულარულად ისმენს საქართველოს მთავრობისა
და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ანგარიშებს, ასოცირების
შეთანხმებისა
ეროვნული

და

ასოცირების დღის

სამოქმედო

გეგმის

წესრიგის

შესრულებისა

განხორციელების ყოველწლიური
და

აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

ფარგლებში თანამშრომლობის მიმდინარეობის შესახებ, რის საფუძველზეც შეიმუშავებს
შესაბამის წინადადებებსა და რეკომენდაციებს.
პარლამენტის

ევროპასთან

ინტეგრაციის

კომიტეტი

აქტიურად

მონაწილეობს

ევროინტეგრაციული მიმართულებით საპარლამენტო დიპლომატიის განხორციელებაში.
კომიტეტი ხელმძღვანელობს ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე შექმნილი
ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტისა და ევროკავშირის
აღმოსავლეთ პარტნიორობის „ევრონესტის“ საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს
დელეგაციის საქმიანობას, ასევე მონაწილეობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნული
პარლამენტების
ევროპულ
საკითხთა
კონფერენციის (COSAC) მუშაობაში.

კომიტეტების

საპარლამენტთაშორისო

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, ევროპული მიმართულების გაძლიერებისა და
განვითარების, ევროინტეგრაციული პროცესების შესახებ ცნობიერების ამაღლების
მიზნით აქტიურ საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და ანალიტიკურ საქმიანობას ეწევა.
ამ მიზნით კომიტეტი ახორციელებს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროექტებს,
თანამშრომლობს საქართველოში ფუნქციონირებად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
საჯარო

სკოლებთან,

უმაღლეს

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებთან

და

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესის ეფექტიანობის ზრდის მიზნით
საქართველოს

სახელმწიფო

სტრუქტურებში

გაუმჯობესდა

შიდა

კოორდინაციის

მექანიზმები, გაიზარდა სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციური შესაძლებლობები.
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის ეფექტიანი განხორციელების
ხელშეწყობის მიზნით დაინერგა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა, რომელიც
იძლევა

განსახორციელებელი

ვალდებულებების

სრულფასოვნად

დაგეგვმის

შესაძლებლობას. სისტემით, ასევე შესაძლებელია ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ასახული
აქტივობების დაჯგუფება აქტივობის ტიპების (პოლიტიკის ჩარჩო, სამართლებრივი
ჩარჩო, ინსტიტუციური სისტემა, საერთაშორისო თანამშრომლობა, ინფრასტრუქტურა,
ადამიანური რესურსების განვითარება, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და
სხვა)

მიხედვით.

შეთანხმებით

პროგრამა

ხელს

გათვალისწინებული

უწყობს

სახელმწიფო

ვალდებულებების

უწყებებს

შესრულების

ასოცირების

პროცესში

და

საშუალებას აძლევს მათ ონლაინ რეჟიმში პროცესის პარალელურად ეფექტიანად
აკონტროლონ ვალდებულებების შესრულება.
საპარლამენტო ზედამხედველობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ფუნქციონირებს
სპეციალური ვებ-პორტალი www.aa.ge, სადაც ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ასოცირების
შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების, რეგულაციების, დირექტივების,
გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების შესახებ. პორტალი იძლევა მარტივი და
მოქნილი მონიტორინგის შესაძლებლობას და ყველა დაინტერესებულ პირს აძლევს
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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საშუალებას, მიადევნოს თვალი ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული საერთო
პრიორიტეტების

ამოქმედების

ვადებს

და

შეაფასოს

პროგრესი

თითოეული

მიმართულებით.
სრულფასოვნად

ფუნქციონირებს

ასოცირების

შეთანხმებით

გათვალისწინებული

თანამშრომლობის ინსტიტუციური მექანიზმი, რომლის მიზანია ასოცირების შეთანხმების
განხორციელების მონიტორინგი და საქართველო-ევროკავშირის
არსებული აქტუალური საკითხების განხილვა.

ურთიერთობებში

ინსტიტუციური ჩარჩო მოიცავს შემდეგ ფორმატებს:
 ასოცირების

საბჭო,

ევროკავშირის

რომელიც

მხრიდან

იკრიბება

წელიწადში

თავმჯდომარეობს

უმაღლესი

ერთხელ

და

მას

წარმომადგენელი,

ხოლო ქართული მხრიდან პრემიერ-მინისტრი.
 ასოცირების

კომიტეტი,

რომელიც

იკრიბება

წელიწადში

ერთხელ

მორიგეობით თბილისსა და ბრიუსელში (საქართველოს მხრიდან მინისტრის
მოადგილეების

დონე),

ყოვლისმომცველი

ხოლო

ასოცირების

თავისუფალი

შეთანხმების

ვაჭრობის

ღრმა

კომპონენტის

და

(DCFTA)

შესრულების განხილვის მიზნით, ცალკე იკრიბება ვაჭრობის საკითხებზე
ასოცირების კომიტეტი.
 ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ
საქართველოს პარლამენტისა და ევროპარლამენტის წევრები. ასოცირების სხვა
ინსტიტუტებისგან

განსხვავებით,

საპარლამენტო

კომიტეტი

იკრიბება

წელიწადში ორჯერ, ასევე მონაცვლეობით, თბილისსა და ბრიუსელში.
 ასოცირების

დარგობრივი

ქვეკომიტეტები,

რომლებიც

იკრიბებიან

წელიწადში ერთხელ მონაცვლეობით თბილისსა და ბრიუსელში ექსპერტთა
დონეზე
და
განიხილავენ
ვალდებულებების შესრულებას.

ასოცირების
შეთანხმებით
აღებული
ამჟამად არსებობს 6 ქვეკომიტეტი

(მართლმსაჯულება, თავისუფლება და უსაფრთხოება; ეკონომიკური და სხვა
სექტორული თანამშრომლობა; გეოგრაფიული აღნიშვნები; სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები;

საბაჟო

საკითხები;

ვაჭრობა და მდგრადი

განვითარება).

1.3. სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა
საქართველოს მთავრობა ევროინტეგრაციის პროცესში აქტიურად თანამშრომლობს
სამოქალაქო

საზოგადოების

წარმომადგენლებთან.

საქართველო

პირველი

ქვეყანაა

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმომწერ ქვეყნებს შორის, რომელმაც
არასამთავრობო სექტორი აქტიურად ჩართო შეთანხმების განხორციელების სამოქმედო
გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების მონიტორინგის პროცესში.
არასამთავრობო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით 2015 წლის
13 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობასა და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამოქალაქო
საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას (აერთიანებს 180-მდე
არასამთავრობო ორგანიზაციას) შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმით

გათვალისწინებულია

ასოცირების

შეთანხმების

სექტორული

თანამშრომლობის ცალკეულ საკითხებზე „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამოქალაქო
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმისა და აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლების სექტორული სამუშაო შეხვედრების გამართვა, ასევე,
ყოველწლიური მაღალი დონის ერთობლივი კონფერენციის გამართვა.
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების საკითხებზე
ზემოაღნიშნული სექტორული შეხვედრები რეგულარულად იმართება. 2016-2017 და 2019
წლებში წარმატებით ჩატარდა ყოველწლიური კონფერენცია ქვეყნის ევროინტეგრაციის
პროცესთან და ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესთან დაკავშირებულ
საკითხებზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და
პარლამენტის თავმჯდომარემ.
საქართველოს მთავრობა, ასევე აქტიურად თანამშრომლობს ფონდი „ღია საზოგადოება
საქართველოს“ ექსპერტთა ჯგუფთან, რომელიც პროექტის „საქართველოს ხელისუფლების
ანგარიშვალდებულების
ხელშეკრულების

გაზრდა

საქართველო-ევროკავშირის

ასოცირების

შესრულების მონიტორინგის გზით“ ფარგლებში ახორციელებს

ცალკეული თემატური მიმართულებებით ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების
დღის წესრიგის განხორციელების მონიტორინგს.
სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობის მიზნით, საქართველოს პარლამენტის
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა დანერგა პრაქტიკა, დარგობრივ კომიტეტებთან
ერთად შეისწავლოს და სამუშაო შეხვედრებსა და კომიტეტის სხდომებზე განიხილოს
სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მომზადებული ალტერნატიული ანგარიშები, რაც
აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული
საკითხების შესრულების მონიტორინგის დამატებით საშუალებას წარმოადგენს.
ასოცირების

შეთანხმებისა

და

ასოცირების

დღის

წესრიგის

განხორციელების

ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი საქართველოს ევროკავშირში
ინტეგრაციის კომისიისთვის წარდგენამდე ეგზავნება დაინტერესებულ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს, შენიშვნებისა და კომენტარებისთვის. გასული წლების პრაქტიკის
გათვალისწინებით,
კომენტარების

სამოქალაქო

მნიშვნელოვანი

საზოგადოების
ნაწილი

ასახვას

შენიშვნების,
ჰპოვებს

წინადადებებისა

ყოველწლიურ

და

ეროვნულ

სამოქმედო გეგმებში.
საქართველოს მთავრობა და პარლამენტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ასოცირების
შეთანხმებით
საზოგადოების

გათვალისწინებულ
პლატფორმასთან,

ევროკავშირი-საქართველოს

რომელიც

წარმოადგენს

სამოქალაქო

მნიშვნელოვან

ფორუმს

ევროკავშირ-საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე
ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის წევრების მიერ ევროინტეგრაციასთან
დაკავშირებული საკითხების განხილვისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების
თვალსაზრისით.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნულ პლატფორმასა და
საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს შორის გაფორმებულია
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვით,
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ეროვნულ პლატფორმას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კომიტეტის კანონშემოქმედებით
საქმიანობაში.

1.4. პროგრესი ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის
განხორციელების პროცესში
2014 წლიდან, ასოცირების შეთანხმება და ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც თავის
მხრივ

ასოცირების

შეთანხმების

პრიორიტეტულ

მიმართულებებს

გამოყოფს,

ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების საფუძველზე ხორციელდება .
1

საქართველო წარმატებით ახორციელებს ასოცირების შეთანხმებას და ასოცირების დღის
წესრიგს. საქართველოს მიერ ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი ხაზგასმულია
ევროკომისიის მიერ ასოცირების შეთანხმების განხორციელების თაობაზე გამოქვეყნებულ
ყოველწლიურ ანგარიშებში.2
2014 წლიდან, მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:
მიგრაცია, საზღვრის მართვა, დოკუმენტების უსაფრთხოება, ასევე, ადამიანით ვაჭრობის,
ფულის გათეთრების, ორგანიზებული დანაშაულისა და კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის
ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება, დოკუმენტების უსაფრთხოება და მიგრაციის
მართვა, საჯარო სექტორის რეფორმა, სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა, კულტურა,
განათლება, ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები. განხორციელებული
რეფორმებიდან გამოსაყოფია შემდეგი:
 2014 წლის 5 მარტს მიღებული იქნა „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ ახალი კანონი.
 2014 წლის 30 აპრილს მიღებული იქნა „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“
ახალი ორგანული კანონი.
 2015 წლის ივნისში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების კოდექსი, რომლითაც დაიხვეწა მართლმსაჯულების
პროცესში არასრულწლოვანთა მონაწილეობის მარეგულირებელი ნორმები, და
შემუშავდა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაციისა
და რეაბილიტაციისთვის და არასრულწლოვანი მოწმისა და დაზარალებულის
მეორადი და ხელახალი ვიქტიმიზაციისგან დასაცავად საჭირო მექანიზმები.
 2015 და 2017 წლებში განახლდა ანტიკორუფციული სტრატეგია და მომზადდა
მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმები (2015-2016 და 2017-2018 წლების) და
შესაბამისი ანგარიშები.
 2015 წლის მარტში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროში შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი,
ხოლო 2018 წლის 8 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „შრომის
უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, რომლითაც ჩამოყალიბდა დასაქმებულთა
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო
ბაზა და შრომის უსაფრთხოების ერთიანი სტანდარტი, რომლის მიზანია
უზრუნველყოს მაქსიმალურად უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო.
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ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული
სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშები ხელმისაწვდომია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ვებ-გვერდზე www.mfa.gov.ge
2 ანგარიშები ხელმისაწვდომია ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ვებ-გვერდზე eeas.europa.eu
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 საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 19 თებერვალს დაამტკიცა „შრომის
უსაფრთხოების შესახებ კანონის“ ახალი რედაქცია, რომლის მიხედვით
აღნიშნული კანონი გადავიდა უფრო მაღალი - ორგანული კანონის რანგში. კანონი
2019 წლის 1 სექტემბრიდან ვრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა
სექტორზე.
 2015 წელს მიღებული იქნა „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ ახალი კანონი და ასევე
დამტკიცებულ იქნა მთავრობის დადგენილება - „შრომითი იმიგრანტის
(საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის)
ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და ანაზღაურებადი
შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესი“.
 2015 წლის 8 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის ცვლილებები შეჯიბრებითობის პრინციპის განმტკიცების
მიზნით.
 საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლის 18 სექტემბერს მიიღო პროკურატურის
რეფორმის
საკანონმდებლო
ცვლილებათა
პაკეტი
პროკურატურის
დამოუკიდებლობის გაზრდის მიზნით.
 2015 წლის თებერვალში, ქ. ბრიუსელში, ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის
მიხედვითაც საქართველო ევროკავშირის პროგრამის „Creative Europe“
(„შემოქმედებითი ევროპა“) წევრი გახდა. პროგრამა მიზნად ისახავს ევროპული
კულტურის პოპულარიზაციასა და ინტერნაციონალიზაციას. ევროპის სოციალურეკონომიკურ განვითარებაში კულტურის, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური
სექტორების როლის გაძლიერებას, სამუშაო ადგილების შექმნას სექტორის
წარმომადგენლებისთვის, მათ პროფესიონალიზმზე ზრუნვას და ინსტიტუციურ
განვითარებას.
 2015 წლის ოქტომბერში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონი, რომლითაც მოხდა საჯარო სექტორის
მოდერნიზება და ჩამოყალიბდა ეფექტიანი საჯარო მმართველობა.
 2016 წლის 29 აპრილს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა
ჰორიზონტი 2020-ის ასოცირებული წევრობის შესახებ შეთანხმებას. აღნიშნული
მრავალმილიონიანი პროგრამის ფარგლებში, მკვლევრებს, უნივერსიტეტებს,
კომპანიებს, კვლევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შესაძლებლობა
გაუჩნდათ, მიიღონ ფინანსური მხარდაჭერა კვლევების, გამოგონებების,
ინოვაციებისა და საუკეთესო იდეებისათვის.
 2017 წლის ივლისში, საქართველო გახდა „ენერგეტიკული გაერთიანების“
სრულუფლებიანი წევრი;
 2017 წლის 1 ივნისს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსი“, რომლითაც ჩამოყალიბდა ევროპულ სტანდარტებთან
დაახლოებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა.
 2017 წლის 21 აპრილს, მიღებულ იქნა „ელექტრონული დოკუმენტისა და
ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ კანონი.
 2017 წლის 4 მაისს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო
ცვლილებები „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა
და აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციასთან (სტამბოლის კონვენცია)
ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისა და მასთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით.
 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 დეკემბერს, საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით დამტკიცდა „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი
მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური
რეგლამენტი, ხოლო 2018 წლის 1 იანვრიდან, ამოქმედდა ავტომანქანების
სავალდებულო ტექდათვალიერება (ტექნიკური ინსპექტირება).
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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 2018 წლის მაისში იუსტიციის სამინისტრომ ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფების
ინტენსიური შეხვედრებისა და მუშაობის შედეგად დაასრულა სისხლის
სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციის, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდის,
ნათელი და განჭვრეტადი სისხლის სამართლის ნორმების ფორმირების მიზნით
მისი გადასინჯვა;
 2018 წლის 21 ივლისს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი "სახელმწიფო
ინსპექტორის სამსახურის შესახებ" სასჯელაღსრულების სისტემაში, პოლიციის
დაწესებულებებსა და სხვა დახურულ დაწესებულებებში წამებასა და სხვა სასტიკ
მოპყრობასთან
დაკავშირებით
წაყენებული
ბრალდებების
გამოძიების
სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი და ეფექტიანი მექანიზმის შესაქმნელად;
 2018 წლის 22 მაისს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2017-2021 წლების
გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (NEAP-3);
 2018 წლის 4 სექტემბერს, თბილისში გაიხსნა “აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ევროპული სკოლა.
 2018 წლის 13 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სივრცის
დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი,
რომლითაც შეიქმნა ერთიანი საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა საქართველოში
სივრცის დაგეგმარების, ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვისა და სამშენებლო
საქმიანობის სფეროში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს მოახდინონ ამ
სფეროებში საკანონმდებლო რეგულაციების სწორი ინტერპრეტაცია და
გამოყენება.

1.5 ასოცირების შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის კომპონენტი (DCFTA)
ასოცირების შეთანხმების განუყოფელი ნაწილია მისი ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის კომპონენტი (DCFTA), რომლის საშუალებით, საქართველოს
გაეხსნა ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი. DCFTA-ის შედეგად, საქართველოს მიეცა
საშუალება ნულოვანი საბაჟო ტარიფით მოახდინოს საკუთარი პროდუქციის ექსპორტი
ევროკავშირის ბაზარზე, რაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველო-ევროკავშირის
სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების, ეროვნული პროდუქციის ევროკავშირის ერთიან
ბაზარზე ექსპორტის სტიმულირებისა და ეროვნული ეკონომიკის ევროკავშირის ბაზარზე
ინტეგრაციისთვის, რაც ასევე ქვეყნის განვითარების წინაპირობაა. DCFTA-ის საშუალებით
ქვეყანა ბევრად მომხიბვლელი ხდება ბიზნესის წარმოებისათვის, რადგან საქართველოში
ინვესტირების შემთხვევაში, უცხოურ კომპანიებს ეძლევათ შესაძლებლობა ნულოვანი
საბაჟო ტარიფით გაიტანონ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირის
ბაზარზე.

შედეგად

ეს

ხელს

შეუწყობს

ადგილობრივი

მოსახლეობის

დასაქმებას,

საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საბიუჯეტო
შემოსავლების ზრდას და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებას, განსაკუთრებით
გრძელვადიან პერიოდში.
2014 წელს, საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან
დღემდე საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე გაიზარდა 15%-ით, ევროკავშირი
გახდა საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, რომლის წილი ქვეყნის საგარეო
ვაჭრობაში

31%

შეადგენს.

ყოველწლიურად

იზრდება

ევროპული

პირდაპირი

ინვესტიციების ხვედრითი წილი საქართველოს ეკონომიკაში.
გრძელვადიან პერსპექტივაში, საქართველოს მთავრობის მიზანია არა მხოლოდ
DCFTA-ის ფარგლებში არსებული ვალდებულებების სრულფასოვნად შესრულება, არამედ
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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მის მიღმა ევროკავშირთან ეკონომიკური სივრცის კიდევ უფრო გაფართოვება, რაც
თანხვედრაშია ევროკავშირის გლობალური სტრატეგიის მიზნებთან.1
მიღწეული შედეგები:
 საქართველოსა

და

ევროკავშირს

შორის

გაფორმებული

ასოცირების

შესახებ

შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA)
ფარგლებში აღებული ვალდებულებების ეფექტიანი კოორდინაციისა და სხვადასხვა
დონორებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის დაგეგმვის გამარტივების მიზნით,
დამტკიცდა 2018-2020 წლების DCFTA-ს სამოქმედო გეგმა. აღნიშნულ მრავალწლიან
სამოქმედო გეგმასთან ერთად, არსებული პრაქტიკის შესაბამისად, საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით ყოველწლიურად
მტკიცდება DCFTA-ის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო
გეგმები, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად იძლევა ინფორმაციას კონკრეტულ
წელს განსახორციელებელი საქმიანობის შესახებ.
ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში
 საქართველოს მთავრობა აქტიურად განაგრძობს საერთაშორისო და ევროპული
სტანდარტების ეროვნულ სტანდარტებად მიღებას. 2017 წელს საქართველოს
სტანდარტად

მიღებული

იქნა

სულ

2157

ევროპული

და

საერთაშორისო

სტანდარტი. მთლიანობაში, ამ ეტაპზე, საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 11
000-ზე მეტი საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი.
 მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნა გადადგმული საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის
საერთაშორისო აღიარების კუთხით, როდესაც 2017 წლის 23 მაისს ევროპული
აკრედიტაციის EA-ს გენერალურ ასამბლეაზე ხელი მოეწერა ორმხრივი აღიარების
შეთანხმებას საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის. აღიარება
გულისხმობს

საქართველოში

აკრედიტებული

პირების

მიერ

გაცემული

სერტიფიკატებისა და ლაბორატორიული გამოცდის ოქმების საერთაშორისო
აღიარებას.
 საქართველოში

სამრეწველო

და

სამომხმარებლო

პროდუქტების

ბაზარზე

ზედამხედველობის ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი სისტემის
ჩამოყალიბების მიზნით ცვლილებები შევიდა პროდუქტის უსაფრთხოებისა და
თავისუფალი

მიმოქცევის

კოდექსში.

აღნიშნული

ცვლილებების

თანახმად,

შესაძლებელი ხდება სამომხმარებლო და ინდუსტრიული პროდუქტების ბაზარზე
ზედამხედველობის განხორციელება და იმ საფრთხეების პრევენცია, რომლებიც
მომდინარეობს ასეთი პროდუქტებიდან, რაც უზრუნველყოფს
სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოს დაცვას.
 საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროს

ადამიანის

ლაბორატორიის

შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სურსათის უვნებლობის
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, დამტკიცდა დიაგნოსტიკის
ახალი მეთოდები, გაფართოვდა აკრედიტაციის სფერო. ლაბორატორიამ მიიღო
1

EU Global Strategy, Annex B (Shared vision, common action:
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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Europe),

page

140

-

18

საერთაშორისო აკრედიტაცია მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკისთვის
სხვადასხვა სფეროებში, მოხდა ლაბორატორიის აღჭურვა და თანამშრომლების
გადამზადება.

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები:
 სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება 2015 წლიდან 2027 წლამდე განახორციელოს
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში
საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოება 272 ევროკავშირის
სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ კანონმდებლობასთან. დღეის მდგომარეობით,
საქართველოს

კანონმდებლობა

დაახლოებულია

80-მდე

ევროკავშირის

რეგულაციასთან და დირექტივასთან.
 ამასთან,

ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან

კანონმდებლობის შესაბამისად,

მეწარმე

დაახლოებული

სუბიექტების

საქართველოს

დახმარების მიზნით

კანონმდებლობის მოთხოვნებთან ადაპტაციისათვის, ხორციელდება სხვადასხვა
აქტივობები

(ტრენინგები),

ასევე

იმართება

საინფორმაციო

კამპანიები

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
 კანონმდებლობის
მოთხოვნათა
დაკმაყოფილების
უზრუნველსაყოფად
ხორციელდება კერძო სექტორის მხარდაჭერის არაერთი პროგრამა. გარდა ამისა,
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებული აქტების ამოქმედებისათვის
საშუალოდ განისაზღვრება 1-დან 3 წლამდე გარდამავალი პერიოდი იმისათვის,
რომ კერძო სექტორს და ასევე, აღმასრულებელ/კონტროლის განმახორციელებელ
ორგანოებს მიეცეთ დამატებითი დრო, დააკმაყოფილონ ახალი კანონმდებლობის
მოთხოვნები.
 ამასთან, ხდება ლაბორატორიის გადაიარაღება/აღჭურვა და კვლევის ახალი
მეთოდების დანერგვა, კერძოდ, სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ლაბორატორიის შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის
მიზნით,

სურსათის

სფეროებში,

უვნებლობის

დამტკიცდა

ვეტერინარიის

დიაგნოსტიკის

ახალი

და

მცენარეთა

მეთოდები,

დაცვის

გაფართოვდა

აკრედიტაციის სფერო. ლაბორატორიამ მიიღო საერთაშორისო აკრედიტაცია
მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკისთვის სხვადასხვა სფეროებში,
მოხდა ლაბორატორიის აღჭურვა და თანამშრომლების დატრენინგება. გარდა
ამისა, ხორციელდება სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება.
საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობა
 მიღებულ იქნა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა შედეგადაც დაინერგა
ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის (AEO) ინსტიტუტი საქართველოში.
გრძელდება მუშაობა კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწის მიზნით.
 2017 წლის 21 აპრილს, საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა „პან-ევროხმელთაშუაზღვის პრეფერენციული წარმოშობის წესების შესახებ“ რეგიონული
კონვენციის“ რატიფიცირება, ხოლო 2017 წლის პირველ ივლისს, საქართველო
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ოფიციალურად გახდა აღნიშნული კონვენციის მხარე. ასოცირების შეთანხმების
პირველ ოქმში განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები, რის შემდეგაც კონვენციის
წესები ამოქმედდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
 2018 წლის 11 იანვარს, ძალაში შევიდა საქპატენტის მიერ შემუშავებული
საკანონმდებლო

ცვლილებები,

რომელთა

მიხედვითაც

ინტელექტუალური

საკუთრების უფლებების დაცვა უფრო მარტივი ხდება. კერძოდ, ცვლილებები
შეეხო შემდეგ საკანონმდებლო აქტებს: საქართველოს საპატენტო კანონს;
საქართველოს კანონებს სასაქონლო ნიშნების შესახებ; საავტორო და მომიჯნავე
უფლებების შესახებ; დიზაინის შესახებ; წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის
შესახებ;

პესტიციდებისა

და

აგროქიმიკატების

შესახებ;

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსს. ცვლილებების

და

საქართველოს

შედეგად ინტელექტუალური

საკუთრების დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა შესაბამისობაში
მოვიდა

ევროკავშირის

სტანდარტებთან,

რაც

თავისთავად

გულისხმობს

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტს და
გაძლიერებულ აღსრულების მექანიზმებს.
 მიღებულ იქნა „ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის ახალი რედაქცია. შედეგად
აღნიშნული

კანონი

შესაბამისობაში

მოვიდა

ევროკავშირის

შესაბამის

რეგულაციასთან (Regulation (EU) No 608/2013No 608/2013). კანონის ახალი რედაქცია
ითვალისწინებს რეგისტრაციამდე საქონლის შეჩერების მექანიზმს, რომლის
მიხედვითაც შესაბამის სამსახურს, საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში, უფლება აქვს
შეაჩეროს საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქართველოში დაცული
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტზე უფლებების დარღვევით წარმოებული
საქონლის

გადაადგილება.

ინტელექტუალური
დამკვიდრებას.

აღნიშნული

საკუთრების

უფლებების

ხელს

შეუწყობს

დაცვის

მაღალი

ქვეყანაში
სტანდარტის

სახელმწიფო შესყიდვები
 DCFTA-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესაბამისად, დამტკიცდა
„სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და
ყოვლისმომცველი

თავისუფალი

სავაჭრო

სივრცის

შესახებ

შეთანხმების

საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გზამკვლევი“. იგი მოიცავს
სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში, DCFTA-ის ფარგლებში,
ვალდებულებების შესრულების დროში გაწერილ გეგმას.

აღებული

 განხორციელდა ცვლილებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონში, რომლითაც მოხდა DCFTA-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულება,

(ასოცირების

ცვლილებებით

შეთანხმების

შესყიდვების

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

144-ე

მუხლი).

კანონმდებლობაში

აისახა

განხორციელებული
დისკრიმინაციის
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აღმოფხვრის, თანასწორი მოპყრობის, გამჭვირვალობის და პროპორციულობის
პრინციპები.
ცვლილებები,

ასევე,

საქართველოს

რომელიც

პარლამენტმა

უზრუნველყოფს

მიიღო

საკანონმდებლო

სახელმწიფო

შესყიდვებთან

დაკავშირებული დავების განხილვის ორგანოს ახალ მოწყობას და მის მეტ
გამჭვირვალობას.
ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება
 საქართველოში დაინერგა თევზჭერის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა,
რომელიც ვრცელდება საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიაში, ხოლო მისი
პარამეტრების შესაბამისობა ევროპის სტანდარტებთან უზრუნველყოფილი იქნება
GFCM-ის ტექნიკური დახმარების საფუძველზე.
 საქართველოში

გატარებული

რეფორმების

საფუძველზე,

საქართველო

დამატებულია იმ მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც შესაძლებელია
თაფლის, შავი ზღვის თევზისა და ზღვის თევზის პროდუქტების იმპორტი
ევროკავშირში. 2016-2018 წლებში ავტორიზებულ იქნა და შესაბამის ვებ-გვერდზე
გამოქვეყნებულია, ის საწარმოები/ბიზნესოპერატორები, რომლებიც ახორციელებენ
მატყლის, ცხოველის ტყავის და ფუტკრის შხამის ექსპორტს ევროკავშირში.

1.6. ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით
დაგეგმილი ღონისძიებები
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების, ზოგადად,
ევროინტეგრაციის

პროცესის

ეფექტიანობის

შემდგომი

ამაღლება

განხორციელების

დაგეგმვის, კოორდინაციის, მონიტორინგის პროცესის, ასევე სახელმწიფო უწყებების
შესაძლებლობების გაძლიერებასა და ევროინტეგრაციის ინსტიტუციური მექანიზმის
შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
2019 წელს, ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების
ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ასახულ იქნა ცალკეული აქტივობის განხორციელებისთვის
საჭირო ფინანსური რესურსები, რაც მომავალში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამოქმედო
გეგმის ეფექტიან დაგეგმვას და განხორციელებას.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის საქართველოს მთავრობის მიერ
დამტკიცების შემდეგ, დღეს დამკვიდრებული ყოველწლიური „ასოცირების შეთანხმებისა
და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ მაგივრად,
შემუშავდება ერთიანი ყოველწლიური „საქართველოს ევროინტეგრაციის სამოქმედო გეგმა“.
აღნიშნულ სამოქმედო გეგმაში ასახვას ჰპოვებს როგორც ასოცირების შეთანხმებისა და
ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებები, ასევე
წინამდებარე საგზაო რუკაში ასახული დამატებითი ღონისძიებები და აღმოსავლეთ
პარტნიორობის დოკუმენტით „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ დასახული ამოცანების მიღწევის
მიზნით დაგეგმილი აქტივობები. საქართველოს ევროინტეგრაციის სამოქმედო გეგმა
შემუშავდება 2020 წლიდან. 2019 წლის „ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“, თავის მხრივ, უკვე მოიცავს,
როგორც წინამდებარე საგზაო რუკით, ასევე „20 შედეგი 2020 წლისთვის“დოკუმენტით
დასახული ამოცანების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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2019 წლიდან, ევროინტეგრაციის პროცესის დაგეგმვის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით,
ასევე, შემუშავდება ევროინტეგრაციის საშუალოვადიანი (სამწლიანი) გეგმა, რომელიც
ყოველწლიურად განახლდება. საშუალოვადიანი გეგმის შემუშავების ძირითადი მიზანია
ასოცირების

შეთანხმებით

გათვალისწინებული

ვალდებულებების

განხორციელების

ეფექტიანი დაგეგმვა და ბიზნეს სექტორისათვის პროგნოზირებადი სამეწარმეო გარემოს
შემდგომი განმტკიცება. აღნიშნულ საშუალოვადიან გეგმაში განისაზღვრება 3 წლის
განმავლობაში განსახორციელებელი მნიშვნელოვანი რეფორმები და საკანონმდებლო
დაახლოების კუთხით დაგეგმილი ქმედებები.
საშუალოვადიანი
შეთანხმების

გეგმის

და/ან

სტრუქტურაში

ასოცირების

დღის

გათვალისწინებული
წესრიგის

შესაბამისი

იქნება

ასოცირების

მუხლი,

დაგეგმილი

რეფორმა/საკანონმდებლო დაახლოება, პასუხისმგებელი უწყება და განხორციელების
ვადა/ვადები.

საშუალოვადიან

გეგმაში

აქტივობის

განხორციელების

ბიუჯეტი

და

ინდიკატორები მიეთითება მხოლოდ პირველ წელს. მე-2 და მე-3 წელზე გაწერილი
აქტივობები იქნება ძირითადად ინდიკაციური ხასიათის. საშუალოვადიან გეგმაში ბოლო 2
წლის აქტივობები უფრო მეტად დაკონკრეტდება მომავალ ერთწლიან სამოქმედო გეგმებში
და მიეთითება აქტივობის განხორცილების ბიუჯეტი, ინდიკატორები და სხვა დეტალები.
ევროინტეგრაციის

პროცესის

ეფექტიანი

განხორციელება

ასევე

მნიშვნელოვნადაა

დამოკიდებული რეფორმებისადმი ერთიანი, თანმიმდევრული და სისტემური მიდგომის
არსებობაზე.

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ, ცალკეული მიმართულებებით

არსებულ სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებს შორის და მეორე მხრივ, ევროინტეგრაციის
ეროვნულ სამოქმედო გეგმას შორის თავსებადობისა და ურთიერთშევსებადობის მაღალი
დონის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ასოცირების შეთანხმებით, შეთანხმების დანართებით
და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებები, ასევე წინამდებარე
საგზაო რუკაში ასახული დამატებითი ღონისძიებები სრულფასოვნად
წარმოდგენილი შესაბამის სექტორულ სტრატეგიებსა თუ სამოქმედო გეგმაში.

იქნება

ევროინტეგრაციის
პროცესის
დაგეგმვისა
და
განხორციელების
მონიტორინგის
ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით, გაუმჯობესდება ელექტრონული მონიტორინგის ვებპლატფორმა. განხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტით „20 შედეგი 2020
წლისთვის“, ასევე საგზაო რუკით დაგეგმილი ღონისძიებების ინტეგრირება ელექტრონული
მონიტორინგის სისტემაში. შესაბამისად, შეიქმნება ერთიანი ვებ-პლატფორმა, რომელზეც
განთავსდება ყველა ინფორმაცია ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის მიზნით დაგეგმილი
და განხორციელებული ღონისძიებების, მათ შორის ასოცირების შეთანხმებისა და 20 შედეგი
2020 წლისთვის“ დასახული ამოცანების შესრულების თაობაზე, ასევე ინფორმაცია
საკანონმდებლო

დაახლოების

საკითხებზე.

სისტემით

შესაძლებელი

გახდება

საშუალოვადიანი დაგეგმვის წარმოებაც.
განხორციელდება ევროინტეგრაციის საშუალოვადიანი (სამწლიანი) გეგმის შემუშავებისა და
ევროკავშირის დახმარების დაგეგმვის სინქრონიზაცია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს
ევროკავშირის შესაბამისი დახმარების საჭიროების დროულ იდენტიფიცირებას და
შესაბამისად, დახმარების ეფექტიან დაგეგმვას.
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეფექტიანობის
ამაღლების

მიზნით,

კვარტალში

ერთხელ

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

იმართება

საქართველოს

ევროკავშირში
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ინტეგრაციის

კომისიის

ევროკავშირში
(მინისტრის

სხდომა.

ინტეგრაციის

მოადგილეების

ასევე,

კომისიის
დონე)

რეგულარულად
ფარგლებში

შეხვედრები,

გაიმართება

შექმნილი

საქართველოს

სამუშაო

რომლებზეც

ჯგუფების

განხილული

იქნება

ევროინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობა, მათ შორის ევროკავშირის დახმარების
განხორციელების და საკანონმდებლო დაახლოების საკითხები, ასევე ევროკავშირთან ვიზის
ლიბერალიზაციის მიმდინარეობა. ამჟამად საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის
კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბებულია შემდეგი სამუშაო ჯგუფები:
 სამუშაო ჯგუფი ევროკავშირის დახმარების
განხორციელების კოორდინაციის საკითხებზე.
 სამუშაო

ჯგუფი

სავიზო

რეჟიმის

და

ასოცირების

ლიბერალიზაციის

პროცესის

შეთანხმების

შემდგომი

მონიტორინგისა და კოორდინაციის საკითხებზე.
მომავალში

იგეგმება

სამუშაო

ჯგუფის

ჩამოყალიბება

ევროკავშირის

დახმარების

პროექტებში თაღლითობის პრევენციისა და საქართველოში ევროკავშირის ფინანსური
ინტერესების

დაცვის

საკითხებზე.

გარდა

აღნიშნულისა,

ასევე

მნიშვნელოვანია

ევროინტეგრაციის პროცესის შესაბამისი საკადრო უზრუნველყოფა. ამ მიზნით, ხელი
შეეწყობა ცალკეულ დარგობრივ სამინისტროებში ევროინტეგრაციის სტრუქტურული
ერთეულების შემდგომ გაძლიერებას, შესაბამისი ტრენინგების, სასწავლო ვიზიტების და
კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა ღონისძიებების განხორციელებით. შესაბამის სახელმწიფო
მოხელეთა ტრენინგების ორგანიზებისა და ფინანსური მხარდაჭერის თვალსაზრისით,
მობილიზებულ იქნება ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების
საექსპერტო დახმარება, რის საფუძველზეც განხორციელდება ევროპული გამოცდილების
შესაბამისად, კონკრეტული აქტივობების გაწერა, სამიზნე ჯგუფების ჩამოყალიბება და
თემატიკის

განსაზღვრა.

ტრენინგებზე

დეტალური

აქტივობები

ასახული

იქნება

ევროინტეგრაციის ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმებში.

1.7. DCFTA-ის მიმართულებით დაგეგმილი სამომავლო გეგმები
საქართველოს მთავრობა აქტიურად განაგრძობს მუშაობას DCFTA-ის შეუფერხებელ და
ეფექტიან განხორციელებაზე, რაც მოიცავს ევროკავშირთან ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულებას,

როგორც

საკანონმდებლო

აპროქსიმაციის,

ასევე

ინსტიტუციური

დაახლოვების კუთხით. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის მიერ იგეგმება
მნიშვნელოვანი ღონისძიებების განხორციელება:
 იგეგმება ,,საქართველოს ტყის კოდექსის“ მიღება, რომელიც მიზნად ისახავს ტყის
მდგრადი

მართვის

სამართლებრივი

საფუძვლების

ჩამოყალიბებას,

რაც

უზრუნველყოფს საქართველოს ტყის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას,
მისი

ეკოლოგიური,

სოციალური

და

ეკონომიკური

ფუნქციების

განსახორციელებლად ტყის თვისებებისა და რესურსების რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი

მახასიათებლების

შენარჩუნებას

და

გაუმჯობესებას.

ტყის

კოდექსმა უნდა შექმნას მყარი სამართლებრივი საფუძველი ტყის მართვის
სფეროში კანონქვემდებარე ნორმატიული
გამართული ფუნქციონირებისათვის.

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

აქტების

მისაღებად

და

მათი
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 იგეგმება „ფოსტის შესახებ“ კანონის მიღება, რომელშიც ასახულია DCFTA-ის
ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები ფოსტის სექტორში და მიზნად ისახავს
საქართველოს
მთელ
ტერიტორიაზე
ფოსტის
სფეროში
საქმიანობის
სამართლებრივი საფუძვლების და ძირითადი პრინციპების დადგენას, ფიზიკური
და იურიდიული პირების საიმედო და ეფექტიანი საფოსტო მომსახურებით
უზრუნველყოფას და საფოსტო ოპერატორის მიერ საფოსტო მომსახურების
გაწევისას აუცილებელი მოთხოვნების დაცვას.
 გაგრძელდება საკანონმდებლო საქმიანობა სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული
სფეროს

მიმართულებით.

საქართველოს

მთავრობა

განაგრძობს

მუშაობას

ასოცირების შეთანხმების საკანონმდებლო დაახლოების სიით გათვალისწინებულ
ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან დაახლოებას (დაახლოების ვადები
ვეტერინარიის მიმართულებით გაწერილია 2027 წლამდე, ხოლო სურსათის
უვნებლობის და მცენარეთა დაცვის მიმართულებებით - 2026 წლამდე).
 გაგრძელდება ევროკავშირთან დიალოგი, იმ ახალი ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტებისათვის, რომელთათვის მოხდება ბაზრის გახსნა შესაბამისი
რეფორმების განხორციელების შემთხვევაში (მაგ. აკვა-კულტურა და ა.შ.).
 დაგეგმილია „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი
ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან მიერთება და “ახალი
კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის” “NCTS” იმპლემენტაცია.
 ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებების შესაბამისად მზადდება ახალი საბაჟო
კანონმდებლობა. ასოცირების შეთანხმების არსებული XIII დანართის მიხედვით,
ქართულ მხარეს უნდა მოეხდინა დაახლოება ე.წ. Community Customs Code-თან,
რომელიც ჩაანაცვლა ახალმა დოკუმენტმა ე.წ. Union Customs Code-მა (2017 წლის 17
მაისს, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული საბაჟო ქვეკომიტეტის
მეოთხე

სხდომის

ფარგლებში

შეთანხმდა,

რომ

საქართველოს

საბაჟო

კანონმდებლობის დაახლოება განხორციელდება ე.წ. Union Customs Code-ის
დოკუმენტთან).

 გაგრძელდება საჯარო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და
შესაბამისი
ინსტიტუციური
რეფორმირების
პროცესი,
როგორც
ეს
გათვალისწინებულია ასოცირების შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტით (DCFTA).
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ნაწილი 2. ევროკავშირთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობა
შესავალი ნაწილი
საქართველო ევროკავშირის ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორია უსაფრთხოების
სფეროში
თანამშრომლობის
კუთხით.
ევროკავშირი
აქტიურადაა
ჩართული
საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის პროცესში ისეთი
ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების საშუალებით, როგორიცაა ჟენევის საერთაშორისო
დისკუსიები და სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს
კრიზისის საკითებში, მონიტორინგის მისია, არაღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკა.
თავის მხრივ, საქართველოსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ევროკავშირის
კრიზისების მართვის ოპერაციებში, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში
უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას ემსახურება.
თანამედროვე პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების უპრეცედენტო
გამოწვევების ფონზე, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგის ერთ-ერთ
ძირითად ამოცანას ამ გამოწვევისადმი ქვეყნისა და საზოგადოების მედეგობის ზრდა
წარმოადგენს.
მსოფლიოს
წინაშე
არსებული
უსაფრთხოების
გამოწვევები,
რთული
გეოპოლიტიკური გარემო და არასტაბილურობა, ტერორიზმის გლობალური საფრთხეები,
მასობრივი განადგურების იარაღისა და მასალების შესაძლო გავრცელების რისკები,
მწვავე რეგიონული კონფლიქტები და მიგრაციული კრიზისი, გავრცელებული
ორგანიზებული და კიბერდანაშაული, ჰიბრიდული საფრთხეები მოითხოვს ერთიან
ძალისხმევასა და თანამშრომლობას. 2016 წლის ივნისში გამოქვეყნებული ევროკავშირის
საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგია ზედმიწევნით
აანალიზებს ამ გამოწვევებს და ერთობლივ ქმედებასა და პარტნიორებთან გაღრმავებულ
თანამშრომლობასთან ერთად, ხაზს უსვამს მეზობელი პარტნიორი ქვეყნების მედეგობის
გაზრდის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. ამ პროცესში სტრატეგია აქცენტს ევროკავშირის
„რბილი ძალის“ ინსტრუმენტების უფრო ეფექტიან გამოყენებაზე აკეთებს, თუმცა
ამავდროულად ხაზს უსვამს ევროკავშირის თავდაცვითი, მათ შორის ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების გაძლიერების მნიშვნელობას. საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა
სამეზობლოდან, რომელმაც წვლილი შეიტანა აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავებაში.
უსაფრთხოებისა
და
თავდაცვის
სფეროში
ევროკავშირში
მიმდინარე
მნიშვნელოვანი განვითარებების ფონზე, საქართველოს მთავრობის ამოცანა იქნება
დემოკრატიული
და
ეკონომიკური
რეფორმების
კვალდაკვალ,
გააძლიეროს
თანამშრომლობა ევროკავშირთან უსაფრთხოების სფეროში. აღნიშნული ემსახურება
ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და თავდაცვითი შესაძლებლობების ზრდას,
ევროკავშირის როლის შემდგომ გაძლიერებას კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის
პროცესში და მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობაში ევროკავშირის
ძალისხმევის მხარდაჭერის გაგრძელებას. საქართველო ინტერესით ადევნებს თვალყურს
ევროკავშირის მიერ, როგორც გაერთიანების შიგნით, ისე პარტნიორ ქვეყნებთან
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ინტენსიფიკაციის შესახებ
ახალი ინიციატივების შემუშავების პროცესს, მათ შორის, მაგ. თავდაცვის სფეროში
მუდმივი თანამშრომლობის სტრუქტურა - PESCO1, რომლის მიზანია შეიარაღებული
ძალების ინტეგრირება, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდა, სამხედრო შეიარაღების

1

PESCO 2017 წლის დეკემბერში შეიქმნა და ამჟამად ევროკავშირის 25 წევრ ქვეყანას აერთიანებს. 2018 წლის მარტში
დამტკიცდა 17 პროექტი, რომლებიც ითვალისწინებს ტრენინგებს, შესაძლებლობების განვითარებასა და ოპერატიულ
მზადყოფნას თავდაცვის სფეროში. 2018 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირის საბჭომ, ასევე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება
PESCO-ს პროექტებში მესამე ქვეყნების მონაწილეობასთან დაკავშირებით და შეიმუშაოს შესაბამისი კრიტერიუმები.
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ერთობლივი შესყიდვების და გამოყენების, სამხედრო შესაძლებლობების გაზრდისა და
თავდაცვის სფეროში ინვესტიციების კოორდინირებულად განხორციელება.
აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობა შეავსებს ნატო-სთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან მიმდინარე
თანამშრომლობას ამ მიმართულებით. საქართველო, როგორც ნატო-ს ასპირანტი ქვეყანა,
დაინტერესებულია ნატო-ევროკავშირის თანამშრომლობის კონტექსტში ერთობლივ
პროექტებში ჩართულობით, სხვადასხვა სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის
გაზიარების მიზნით.
სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს შემდგომი გაძლიერება
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის თემატიკას ასოცირების შეთანხმებაში
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია; თანამშრომლობის კონკრეტული მიმართულებები და
ქმედებები გაწერილია ასევე ასოცირების დღის წესრიგში. გარდა ამისა, 2013 წლის
ნოემბერში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ევროკავშირის კრიზისის
მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმება, ხოლო
2016 წლის 23 ივნისს1 ხელი მოეწერა საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის
უსაფრთხოების პროცედურების შესახებ შეთანხმებას.
ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების, ასევე სხვა საერთაშორისო
პარტნიორების
მხარდაჭერით,
საქართველომ
მნიშვნელოვანი
საკანონმდებლო,
სტრუქტურული და ინსტიტუციური რეფორმები განახორციელა უსაფრთხოების სფეროს
მთელი რიგი მიმართულებებით. მიღწეული პროგრესისა და თანამშრომლობის
დინამიკის გათვალისწინებით, ევროკავშირი საქართველოს მის ძირითად მოკავშირედ
მიიჩნევს უსაფრთხოების დარგში.2
უსაფრთხოების საკითხებს ორმხრივი თანამშრომლობის სხვა თემატიკასთან
ერთად,
მხარეები განიხილავენ
ასოცირების შეთანხმებით ჩამოყალიბებული
ინსტიტუციების ფარგლებში, კერძოდ, ასოცირების საბჭოზე, ასოცირების კომიტეტზე,
ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტზე. საქართველო-ევროკავშირის ორმხრივ დღის
წესრიგში უსაფრთხოების თემის მზარდი მნიშვნელობის, ასევე ამ სფეროში
თანამშრომლობის გაღრმავებისადმი მხარეთა ინტერესის გათვალისწინებით, 2017 წლის
ოქტომბრიდან დაფუძნდა საქართველო-ევროკავშირის სტრატეგიული დიალოგი
უსაფრთხოების საკითხებში, რომელიც განიხილავს საერთო გამოწვევებს, მათზე
რეაგირებისა და თანამშრომლობის გზებს, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის
საკითხს.
ორმხრივი ფორმატების გარდა, საქართველო, ასევე, აქტიურადაა ჩართული
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მრავალმხრივი თანამშრომლობის შეხვედრებსა და
ღონისძიებებში უსაფრთხოების თემებზე, მათ შორის უსაფრთხოების, ერთიანი
უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) და სამოქალაქო დაცვის საკითხების
პანელის მუშაობაში.
აღნიშნულ ფორმატებში დიალოგი მიმდინარეობს ევროკავშირში უსაფრთხოებისა
და თავდაცვის სფეროში არსებულ სიახლეებზე, ასევე, კონკრეტულ ინიციატივებზე
პარტნიორ ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორიცაა სტრატეგიული კომუნიკაციების

1

შეთანხმების პრაქტიკული ამოქმედება მოითხოვს „ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის საიდუმლო
ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის უსაფრთხოების პროცედურების შესახებ“ შეთანხმების მე-12 მუხლის
თანახმად,
საიმპლემენტაციო
წესების
გაფორმებას,
რომელზეც
მხარეებს შორის მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა.
2
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გაუმჯობესება, ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლა, პარტნიორ ქვეყნებში უსაფრთხოების
სექტორის შესაძლებლობების განვითარება და სხვა.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება არსებული ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩოს ეფექტიანი
გამოყენება თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ახალი მიმართულებების
იდენტიფიცირების მიზნით;
 გაფორმდება „ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის საიდუმლო
ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის უსაფრთხოების პროცედურების შესახებ“
შეთანხმების მე-12 მუხლის თანახმად, საიმპლემენტაციო წესები;
 გაგრძელდება დიალოგი ევროკავშირთან ახალ ინიციატივებში, მაგ. PESCO-ში
საქართველოს მონაწილეობის შესაძლებლობაზე, მას შემდეგ რაც ამ კონკრეტულ
შემთხვევაში ევროკავშირი 2019 წელს მიიღებს გადაწყვეტილებას PESCO-ს
ფარგლებში შემუშავებულ პროექტებში მესამე ქვეყნების მონაწილეობისა და
კრიტერიუმის თაობაზე
თანამშრომლობა ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის
(CFSP)/ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) სფეროში
2007 წლიდან საქართველო აქტიურად უერთდება ევროკავშირის საგარეო და
უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადებებს. წლების განმავლობაში საქართველო
იზიარებს ევროკავშირის პოზიციების უმრავლესობას.

ტერორიზმის, ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და მასობრივი განადგურების იარაღის
გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლა. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს
ევროკავშირთან საერთაშორისო ფორმატების, კონვენციებისა და ხელშეკრულებების
ფარგლებში ტერორიზმისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. 2016 წელს საქართველომ მოიპოვა ბირთვული
მასალებისგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი და გახდა დიდი შვიდეულის მასობრივი
განადგურების იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის საწინააღმდეგო
გლობალური პარტნიორობის წევრი. საქართველო აქტიურადაა ჩართული „ქიმიური,
ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირების, გამოცდილების
გაზიარების ცენტრების ევროკავშირის ინიციატივაში და ასრულებს რვა რეგიონული
სამდივნოდან ერთ-ერთის ფუნქციას, რომელიც საქართველოს, აზერბაიჯანს, მოლდოვას,
სომხეთსა და უკრაინას, ალბანეთს, სერბეთს, მონტენეგროს, ბოსნია და ჰერცოგოვინას და
ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკას ფარავს. საქართველო, ასევე, ევროპის საბჭოს
პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ქბრბ საკითხებზე ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NAP 20152019) შეიმუშავა.
საქართველო ასრულებს შესაბამის საერთაშორისო რეკომენდაციებს (FATF,
Moneyval) და ახორციელებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
საწინააღმდეგო კანონმდებლობის ევროკავშირის მეოთხე დირექტივასთან დაახლოებას.
ამის საფუძველზე შემუშავდა „ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი ფინანსური ქმედების
სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების, Moneyval-ის ანგარიშის და 2015 წლის 20
მაისის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს დირექტივის N 2015/849 მოთხოვნათა
შესაბამისად. 2013-2015 წლებში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით,
მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა სისხლის სამართლის კოდექსში, მათ
შორის, დასჯადი გახდა ისეთი ქმედებები, როგორიცაა ტერორისტულ ორგანიზაციაში
გაწევრებისთვის გადაბირება, ტერორიზმის მხარდაჭერა, საერთაშორისო ტერორიზმში
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მონაწილეობა ძალადობრივი ქმედებებისკენ მოწოდება,
უკანონო ფორმირების
საქმიანობასთან დაკავშირებული ქმედებები. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ერთ-ერთი
პირველი ქვეყანაა, გაერო-ს წევრ სახელმწიფოებს შორის, რომელმაც 2015 წელს სრულად
მოახდინა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს 2178 (2014) რეზოლუციის შესაბამისად ე.წ.
უცხოელ ტერორისტ მებრძოლებთან დაკავშირებული ქმედებების კრიმინალიზაცია.
შესაბამისად,
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შედეგად,
კოდექსით
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრა ისეთი ქმედებისთვის,
როგორიცაა ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების, მომზადების ან ამგვარ
საქმიანობაში ან ტერორისტულ წვრთნაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს
სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა ან გადაკვეთის მცდელობა. საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით შექმნილი მუდმივმოქმედი უწყებათშორისი კომისიის ფარგლებში,
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კოორდინაციით, შემუშავდა და 2019 წლის
იანვარში საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის
შესახებ საქართველოს ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა.
საქართველო აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო ძალისხმევაში და
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ იბრძვის ტერორიზმისა და მისი ყველა
გამოვლინების წინააღმდეგ. საქართველო საწყის ეტაპზე გახდა „ისლამური სახელმწიფოს“
წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური კოალიციის აქტიური წევრი და მრავალეროვნულ
ოპერაციებში მონაწილეობით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მსოფლიოში მშვიდობისა
და უსაფრთხოების შენარჩუნებაში. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს
საერთაშორისო ფორმატების ფარგლებში, არის ევროპის საბჭოს კონტრტერორისტული
კომიტეტის (CDCT) წევრი და მონაწილეობს ევროკავშირის, ნატო-ს, გაერო-ს, ეუთო-ს,
სუამ-ის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ტერორიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში დაგეგმილ აქტივობებში.
ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში, საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებთან
გაფორმებული აქვს დანაშაულის, მათ შორის ტერორიზმის, წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებები. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის 4 აპრილს,
ევროპოლთან სტრატეგიული და ოპერატიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების
გაფორმებით საქართველო გახდა ევროპოლის ოპერატიული პარტნიორი. შეთანხმების
მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში.
ამასთან, 2018 წლის 9 მარტს ევროპოლთან გაფორმდა შეთანხმებები მეკავშირეობისა და
უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის შესახებ. საქართველოსთვის განსაკუთრებით
პრიორიტეტულია აღნიშნული საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება ევროკავშირისა
და ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან, ასევე, სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან. აღნიშნული
პროცესი არის მიმდინარე და სახელმწიფო აქტიურად აგრძელებს ორმხრივი
საერთაშორისო სამართლებრივი ჩარჩოს შემდგომ გაძლიერებას.
ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციები. საქართველო 2014 წლიდან
ჩართულია ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
ფარგლებში წარმოებულ კრიზისის მართვის ოპერაციებში. ამგვარად, საქართველო
ადასტურებს რა, რომ ევროკავშირის სანდო პარტნიორია, ნატო-ს მისიების კვალდაკვალ,
აქტიურადაა ჩართული საერთო ევროპულ ძალისხმევაში, რომელიც მიმართულია
მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობისკენ მთელ მსოფლიოში. გაწეულ
წვლილთან ერთად, რომელსაც ევროკავშირი უაღრესად დადებითად აფასებს,
ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობით იზრდება ქართული პერსონალის პროფესიული
შესაძლებლობები და, ასევე, ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
მექანიზმებთან თავსებადობა.
აღსანიშნავია, რომ საქართველომ წარმატებით დაასრულა მონაწილეობა
ევროკავშირის 2 მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, კერძოდ: 2014 წლის
ივნისიდან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის მისიაში (EUFOR RCA)
მონაწილეობდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთი მსუბუქი ქვეითი ასეული
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(156 ს/მ), რომელიც 2014 წლის დეკემბერში ორმა ოცეულმა (85 ს/მ) ჩაანაცვლა.
ქვედანაყოფების ძირითადი ამოცანა იყო ქ. ბანგის აეროპორტის დაცვა. საქართველომ
მისიაში მონაწილეობა 2015 წლის მარტში წარმატებით დაასრულა. დამატებით ერთი
მეკავშირე ოფიცერი 2014 წლის მარტიდან სექტემბრამდე, მასზე დაკისრებულ
მოვალეობას საბერძნეთის ქალაქ ლარისაში ევროკავშირის სამხედრო ოპერაციების ერთერთ შტაბ-ბინაში ასრულებდა.
2015 წლის ოქტომბრიდან ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის სამხედრო
მრჩეველთა მისიაში (EUMAM RCA) ჩაერთო 5 სამხედრო მოსამსახურე (სწრაფი
რეაგირების ჯგუფი - IRT, სწრაფი რეაგირების ამოცანით). EUMAM RCA-ში საქართველომ
წარმატებით დაასრულა მონაწილეობა 2016 წლის ივლისში.
გარდა ამისა, 2015 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის მაისამდე საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო წარმომადგენელი წარმატებით მონაწილეობდა
ევროკავშირის მრჩეველთა მისიაში უკრაინაში (EUAM Ukraine) ადამიანური რესურსების
მართვის მიმართულებით.
ამჟამად, საქართველო ჩართულია ევროკავშირის ორ მიმდინარე საწვრთნელ
მისიაში ცენტრალური აფრიკისა და მალის რესპუბლიკებში, კერძოდ: საქართველო 35 ს-მით მონაწილეობს ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში ცენტრალური აფრიკის
რესპუბლიკაში (EUTM RCA) 2017 წლის იანვრიდან, ძალთა დაცვის ამოცანით. ასევე,
საქართველო 1 ს/მ-ით მონაწილეობს ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში მალის
რესპუბლიკაში (EUTM Mali), 2016 წლის იანვრიდან მეკავშირე ოფიცრის თანამდებობაზე.
აღნიშნულ მისიებში საქართველოს მონაწილეობა დაგეგმილია მისიების
მანდატების ამოწურვამდე (2020 წელი), კერძოდ: EUTM RCA-ში - 2020 წლის
სექტემბრამდე (მისიის მე-2 მანდატის დასრულება), ხოლო EUTM Mali-ში 2020 წლის
მაისამდე (მისიის მე-4 მანდატის ამოწურვა).
საქართველოს
შესაბამისი
უწყებების
წარმომადგენლები
მონაწილეობენ
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ასევე, ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კოლეჯის
აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებსა და იმიტირებულ ოპერაციებში, რაც
ეხმარება ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობის მსურველ შესაბამისი კვალიფიკაციების
მქონე ექსპერტებს შესაძლებლობების განვითარებაში. კერძოდ, შესაბამისი უწყებების
წარმომადგენლები მონაწილეობენ როგორც ზოგადი სახის საორიენტაციო კურსებში,
რომელთა მიზანია CSDP-ის საკითხებზე თეორიული ცნობიერების ამაღლება, ასევე,
მისიებისთვის მოსამზადებელ ტრეინინგებში. მისიების მოსამზადებელი ტრეინინგები
მოიცავს როგორც კრიზისული სიტუაციის სიმულაციურ ტაქტიკურ ტრეინინგებს, ასევე
CSDP-ის საკითხებზე თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებას. მათი მიზანია
მონაწილეების აღჭურვა საჭირო პრაქტიკული და თეორიული ცოდნით, რომელიც
დაეხმარებათ პოტენციურ ექსპერტებს მისიაში ყოფნის დროს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური დანაყოფი საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მოქალაქეთა დასაქმების ხელშეწყობის
სამმართველო, რომლის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენს „ევროკავშირის CSDP მისიებში
მონაწილეობის კოორდინაცია, როგორც პროფესიული საჯარო მოხელეების მისიებში
წარგზავნის
უზრუნველყოფის,
ასევე
ზოგადად,
საქართველოს
მოქალაქეთა
ევროკავშირის მისიებში საკონტრაქტო პოზიციებზე დასაქმების ხელშეწყობის ჩათვლით“.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის
განცხადებებზე მიერთების დინამიკა;
 გაგრძელდება
აქტიური
თანამშრომლობა
საერთაშორისო
ფორმატებში
ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის, ასევე, მასობრივი განადგურების
იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ;
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 განვითარდება ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის
სააგენტოსთან (EUROPOL) თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით;
 გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროპის კავშირის
სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს (EUROPOL) შორის
კონფიდენციალურობისა
და
ინფორმაციული
გარანტიის
შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების მიზნით;
 რადიკალიზაციის
პრევენციის
მიზნით,
გააქტიურდება
გამოცდილების
გაზიარება/თანამშრომლობა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საგანმანათლებლო,
სოციალური, კულტურულ-ეკონომიკური პროგრამების დანერგვა-ხელშეწყობის
გზით;
 დაიწყება კონსულტაცია ევროპის თავდაცვის სააგენტოსთან (EDA) შესაბამისი
თანამშრომლობის მოდალობების განსაზღვრის მიზნით;
 გაგრძელდება ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა;
 გააქტიურდება CSDP-ის საკითხებზე ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ
ტრენინგებში მონაწილეობა პროფესიული ცოდნისა და უნარების ამაღლების
მიზნით;
 ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კოლეჯთან თანამშრომლობით,
დაინერგება CSDP-ის სასწავლო მოდული/თავდაცვის აკადემიაში, რაც
უზრუნველყოფს CSDP-ის შესახებ ცოდნის ფართოდ გავრცელებას და ადრეულ
ეტაპზევე, ევროკავშირის სამხედრო, სამოქალაქო და საპოლიციო მისიებისთვის
საჭირო ადამიანური რესურსის მომზადებას;
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში
საქართველოს მოქალაქეთა დასაქმების ხელშეწყობის სამმართველო გააგრძელებს
მუშაობას CSDP მისიებში საქართველოს წარმომადგენლების წარმატებული
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად და კადრების მომზადებისა და მათი
შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით.
ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლა
ჰიბრიდული საფრთხეები თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ უმთავრეს
გამოწვევას წარმოადგენს. ამ პრიორიტეტს მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა
ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალურ სტრატეგიაში.
საქართველო 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული მუდმივად განიცდის რუსეთის
მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის შედეგებს. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის
რეგიონებში საოკუპაციო რეჟიმების მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური და სამხედრო
კუთხით, რუსული სამხედრო ბაზები საქართველოში, ენერგეტიკული დამოკიდებულება
და ეკონომიკური ბლოკადა წინ უძღოდა ქართული ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის
მიერ. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და ომის პერიოდში რუსეთი
ჰიბრიდული ომის თითქმის ყველა ელემენტს იყენებდა, მათ შორის, კიბერშეტევებს
საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურების ინტერნეტ-გვერდებზე. დღეს, იმ
პირობებში, როდესაც რუსეთი აგრძელებს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის
რეგიონების ოკუპაციასა და ეტაპობრივ ანექსიას საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული
ე.წ. „ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების“ აღსრულების საფუძველზე, რუსეთმა
ფართო ფრონტი გაშალა პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის სახით, ქართულ
საზოგადოებაში დასავლეთისა და დასავლური ფასეულობების დისკრედიტაციის,
ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ნიველირებისა და შედეგად, ქვეყნის
საგარეო კურსის რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ ცვლილების მიზნით. პროპაგანდა,
ასევე, ხშირად ქვეყნის შიგნით საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის შუღლისა და
დაპირისპირების გაღვივებას, პოზიციების რადიკალიზაციას ემსახურება, რაც ქვეყნის
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სტაბილურობის წინააღმდეგ არის მიმართული და სახელმწიფოს დასუსტებას ისახავს
მიზნად.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მტკიცედ
უჭერს მხარს ევროპულ არჩევანს და ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია მათთვის
უალტერნატივოა, მნიშვნელოვანია კარგად იქნეს გაანალიზებული საქართველოს წინაშე
მდგარი ჰიბრიდული საფრთხეები და მოხდეს პარტნიორებთან თანამშრომლობის
გაღრმავების გზების ძიება. ამ თვალსაზრისით, საყურადღებოა ევროკავშირის მიერ
მომზადებული ერთობლივი ჩარჩო დოკუმენტი ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ
ბრძოლის შესახებ, რომელშიც ევროკავშირი პარტნიორ ქვეყნებს სთავაზობს
თანამშრომლობის გაღრმავებას და მხარდაჭერას საფრთხეების სექტორის მიმართ
მედეგობის გაზრდის მიზნით.
შემდგომი ნაბიჯები:
 განხორციელდება ჰიბრიდული საფრთხეების ანალიზი;
 ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მათ შორის კრიტიკული
ინფრასტრუქტურის დაცვის ევროპული პროგრამის (EPCIP) მხარდაჭერით,
განხორციელდება: ა) კრიტიკული ინფრასტრუქტურის იდენტიფიცირების,
სტატუსის მინიჭებისა და კატეგორიის განსაზღვრის პროცედურების შემუშავება;
ბ) კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხო და უწყვეტი ფუნქციონირების
თვალსაზრისით, შესაბამისი სტანდარტების, ისევე როგორც ანგარიშგების
პროცედურების გაწერა; გ) კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული
საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება; დ) კრიტიკული ინფრასტრუქტურის
სისტემისა და მისი დაცვის მარეგულირებელი ნორმების გავლენის შეფასება
(Regulatory Impact Assessment, RIA);
 შემუშავდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სტრატეგია;
 გაძლიერდება ევროკავშირთან თანამშრომლობა ჰიბრიდულ საფრთხეებთან
ბრძოლის კონტექსტში ქვეყნის შესაძლებლობების განვითარების მიზნით და
მოხდება საუკეთესო ევროპული გამოცდილებისა და პრაქტიკის დანერგვა;
 გაუმჯობესდება
ჰიბრიდული
საფრთხეების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და ამაღლდება ამ სფეროში დასაქმებული
კადრების კვალიფიკაცია;
 მოხდება ევროკავშირის გაერთიანებულ ჰიბრიდულ დანაყოფთან (EU Hybrid
Fusion Cell)1 თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესწავლა/განსაზღვრა;
 მოხდება უსაფრთხოების სფეროს რეფორმის2 კონტექსტში თანამშრომლობის
გაძლიერება;
 მოხდება კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობის, აგრეთვე ტერორიზმთან ბრძოლის
მიმართულებით, თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების შესწავლა;

1

დანაყოფი შეიქმნა საგარეო ქმედებათა ევროპულ სამსახურში, რომელიც იღებს და აანალიზებს
ინფორმაციას. იგეგმება დანაყოფის შემდგომი გაძლიერება ქბრბ, შპიონაჟისა და კიბერსივრცის
სპეციალიზირებული ანალიტიკური კომპონენტებით.
2

2016 წლის 5 ივლისს გამოქვეყნდა ევროკომისიისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის
ერთობლივი კომუნიკაცია ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს მიმართ, რომელიც პარტნიორ
ქვეყნებში სტაბილურობის, უსაფრთხოების და განვითარების ხელშეწყობას ეხება უსაფრთხოების სექტორის
რეფორმის (SSR) გზით. 2018 წლის იანვარში განხორციელდა ევროკომისიის ექსპერტთა ვიზიტი
საქართველოში რეფორმის ფარგლებში ძირითადი საჭიროებების გამოვლენის მიზნით.
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 გადაიდგმება შესაბამისი ნაბიჯები ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ
ბრძოლის ტექნოლოგიური და ინტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესების
მიზნით და ამაღლდება ამ სფეროში დასაქმებული კადრების კვალიფიკაცია
სტრატეგიული კომუნიკაცია ევროინტეგრაციის საკითხებზე
მზარდი ანტი-დასავლური პროპაგანდის ფონზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის
პრიორიტეტებზე, მათ შორის, ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის საკითხებზე
ქვეყნის მოსახლეობასთან ეფექტიანი კომუნიკაცია მთავრობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
ამოცანას წარმოადგენს.
რუსეთის საინფორმაციო მანქანა სულ უფრო აქტიურად მუშაობს ანტიდასავლური
განწყობების გასაღრმავებლად. ეს ტენდენცია გააქტიურებულია როგორც ქვეყნის შიგნით,
ასევე ქვეყნის გარეთ. ნიშანდობლივია, რომ რუსული დეზინფორმაციული კამპანიები
მორგებულია კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენებზე და, შესაბამისად, კიდევ უფრო
მეტად ორგანიზებულ ხასიათს ატარებს.
არსებულ ვითარებაში, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, ერთი მხრივ, სახელმწიფო
ინსტიტუტების სიძლიერე
და,
მეორე
მხრივ, საქართველოს მოსახლეობის
დეზინფორმაციისადმი მედეგობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში, როდესაც
სწრაფად და შეუფერხებლად ხდება ინფორმაციის გავრცელება, უმნიშვნელოვანესია
მოსახლეობასთან მუდმივი კონტაქტის არსებობა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების
შესახებ ობიექტური ინფორმაციის დროულად მიწოდება.
აღნიშნულ ტენდენციასთან გასამკლავებლად, საქართველოს მთავრობამ არაერთი
მნიშვნელოვანი რეფორმა და ინსტიტუციური ცვლილება განახორციელა. 2017 წლის
სამთავრობო ცვლილებებისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შემოერთების შედეგად,
საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი ცალკე
ქვედანაყოფად
ჩამოყალიბდა.
საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციაში
ჩამოყალიბდება სტრატეგიული კომუნიკაციების ეფექტიანი უწყებათაშორისი ერთეული.

გაძლიერდა სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის როგორც
სათაო ოფისი, ისე რეგიონული წარმომადგენლობები. არასამთავრობო სექტორის
აქტიური ჩართულობით შემუშავდა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით
ხორციელდება „2017-2020 წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს
გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია“. დაიგეგმა და
განხორციელდა არაერთი საინფორმაციო კამპანია ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის
შესახებ. ანტიდასავლური განწყობების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ქვეყნის მასშტაბით
აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან.
შემდგომი ნაბიჯები:
 დაგეგმილია ქვეყნის იმიჯის ასამაღლებელი უფრო აქტიური ღონისძიებების
გატარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, სადაც მოხდება
ერთი მხრივ, მოსახლეობის ინფორმირება საქართველოს ევროინტეგრაციის
პროცესში მიღწეული შედეგებისა და სიკეთეების შესახებ და მეორე მხრივ,
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პარტნიორ ქვეყნებს მიეწოდებათ ინფორმაცია საქართველოში განხორციელებული
რეფორმების შესახებ;
იგეგმება მასშტაბური საინფორმაციო კამპანიები, რომელთა მიზანია მოსახლეობის
ცნობადობის ამაღლება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში
ინტეგრაციის კუთხით. მუშაობა წარიმართება წინასწარ შერჩეულ სამიზნე
აუდიტორიასთან, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვლადია რუსული პროპაგანდის
მიმართ;
გააქტიურდება მუშაობა საზღვარგარეთ აკადემიურ წრეებთან, კვლევით და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მათი სრულყოფილი ინფორმირების მიზნით;
გაგრძელდება „2017-2020 წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს
გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის“
იმპლემენტაციის კოორდინაცია და მონიტორინგი;
გაგრძელდება ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ
საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღა;
გაძლიერდება
დეზინფორმაციის
და
ანტი-დასავლური
პროპაგანდის
მონიტორინგი და ანალიზი;
გაგრძელდება
უცხოეთში მოქმედ ქართულ დიასპორებთან აქტიური
კომუნიკაცია;
გაგრძელდება ევროკავშირის სპეციალურ დანაყოფთან - East StratCom Task Force
თანამშრომლობა;
ევროკავშირთან
თანამშრომლობით
მოხდება
საინფორმაციო
სივრცის
მონიტორინგისთვის საჭირო შესაძლებლობების დახვეწა/გაუმჯობესება;

კიბერუსაფრთხოება
გლობალიზაციის პირობებში თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო
იზრდება ინტერნეტკავშირები, რამაც სარგებელთან ერთად სერიოზული გამოწვევებიც
მოუტანა საერთაშორისო საზოგადოებას. დღეს, თითქმის შეუძლებელია უსაფრთხოების
სასურველი ხარიხის უზრუნველყოფა კიბერუსაფრთხოების გარეშე.
საქართველოში კიბერსივრცის გაძლიერებას სოლიდური საფუძველი 2013 წელს
ჩაეყარა, როდესაც მიღებულ იქნა პირველი კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია. მას შემდეგ
ქვეყანაში არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა, რის შედეგადაც
ჩამოყალიბდა ეფექტიანი სამართლებრივი და ოპერატიული ჩარჩო. საქართველო იმ
მცირერიცხოვან ქვეყნებს შორისაა, სადაც კიბერუსაფრთხოების განვითარება წინ უსწრებს
ინფორმაციის, კომუნიკაციისა და ტექნოლოგიის სფეროს განვითარებას. 2017 წლის
გლობალური კიბერუსაფრთხოების ინდექსის თანახმად, საქართველო საერთო
კრიტერიუმის 82%-ს აკმაყოფილებს და 190 ქვეყანას შორის მე-5 ადგილს იკავებს.
ესტონეთის ელექტრონული მმართველობის აკადემიის ეროვნული კიბერუსაფრთხოების
ინდექსის
თანახმად,
საქართველოს
მაქსიმალურად
აქვს
განვითარებული
შესაძლებლობები ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა პოლიტიკის განვითარება და
საფრთხეების ანალიზი.
საქართველოს გამართული კიბერსფეროს ძირითადი კომპონენტებია: ეროვნული
კიბერუსაფრთხოების მეორე სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც
განხორციელების პროცესშია; ინფორმაციის უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელიც
საინფორმაციო და კიბერუსაფრთხოების ძირითად სამართლებრივ ჩარჩოს წარმოადგენს;
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობა კიბერუსაფრთხოების ფორუმის
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სახით, რომელიც ყველა ძირითად აქტორს აერთიანებს და წელიწადში ორჯერ იკრიბება;
სახელმწიფოს მიერ გაწეული მომსახურება კიბერ საფრთხეების გამოვლენისა და თავიდან
აცილების მიზნით; კიბერსფეროს სპეციალისტების მომზადება; საინფორმაციო
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლება;
რეგიონული
და
საერთაშორისო
თანამშრომლობის გაღრმავება, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (NATO, EU,
UN, OSCE, CoE, ITU, OECD). საქართველოში მოქმედებს ავტორიზებული ეროვნული და
სამთავრობო კომპიუტერული საგანგებო რეაგირების ჯგუფი, რომელიც ევროკავშირის
ანალოგიური საზოგადოების (EU CERT) წევრია.
შემდგომი ნაბიჯები:
 ევროკავშირის გამოცდილების გაზიარება და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა;
 ევროკავშირის ქსელური და საინფორმაციო უსაფრთხოების სააგენტოსთან
თანამშრომლობის განვითარება სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ტრეინინგებში,
წვრთნებსა და სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობის, საქართველოში
კიბერუსაფრთხოების სფეროს სტრატეგიულ განვითარებასა და პოლიტიკის
შემუშავების პროცესში სააგენტოს დახმარების მობილიზების, საქართველოს
სამართლებრივი
ჩარჩოს
ევროკავშირის
ქსელური
და
საინფორმაციო
უსაფრთხოების დირექტივასთან დაახლოებაში დახმარების მიღების მიზნით და
ა.შ.
ენერგეტიკული უსაფრთხოება
ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოება საქართველო-ევროკავშირის საერთო
ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. საქართველო, მისი გეოგრაფიული მდებარეობისა და
სატრანზიტო პოტენციალის გათვალისწინებით, ევროკავშირის ერთ-ერთ ძირითად
პარტნიორს წარმოადგენს ალტერნატიული ენერგორესურსებისა და მიწოდების
მარშრუტების
განვითარების
თვალსაზრისით.
საქართველო
ევროკავშირის
ენერგეტიკული ინიციატივის სამხრეთ გაზის დერეფნის აქტიური წევრი და ისეთი
სტრატეგიული ენერგეტიკული პროექტების ერთ-ერთი ძირითადი მონაწილეა,
როგორიცაა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი და ბაქო-თბილისი-სუფსა ნავთობსადენები, ტრანსკასპიური გაზსადენი. საქართველო, ასევე ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრია,
რაც ხელს უწყობს ენერგეტიკის დარგში ევროპული პოლიტიკის დამკვიდრებასა და
საერთო ევროპულ ენერგეტიკულ ბაზარზე ქვეყნის ინტეგრაციას. კასპიის ზღვის
სტატუსთან დაკავშირებით ბოლო განვითარებები სტიმულს აძლევს ენერგო რესურსების
შემდგომი
დივერსიფიკაციის
მიზნით
ახალი
სტრატეგიული
პროექტების
განხორციელებას, კერძოდ კი, თურქმენეთის გაზის მდიდარი რესურსების
ალტერნატიული მარშრუტით (შავი ზღვის გავლით) ევროპაში ტრანსპორტირებას.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება საქართველოს მონაწილეობა სამხრეთ გაზის დერეფნის
გაფართოებულ პროექტში, რომელიც როგორც საქართველოს, ისე ევროპის
ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას მნიშვნელოვნად გაზრდის;
 კასპიის
ზღვის
სტატუსთან
დაკავშირებით
ბოლო
განვითარებების
გათვალისწინებით, გაგრძელდება კონსულტაციები ევროკავშირთან „თეთრი
ნაკადის“ პროექტის პრიორიტეტული პროექტების სიაში შეტანისა და შემდგომი
რეალიზაციის მიზნით;
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 გაგრძელდება კონსულტაციები პროექტ “AGRI”-თან დაკავშირებით, რომელიც
გათხევადებულ ბუნებრივ აირს რუმინეთში, უნგრეთსა და დასავლეთ ევროპაში
გადაზიდავს საქართველოს შავი ზღვის პორტის გავლით. 1
 გაგრძელდება
მუშაობა
ენერგეტიკის
სფეროში
მედეგობისა
და

უსაფრთხოების გამყარებას მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს ევროპის
ენერგეტიკულ
გაერთიანებაში
გაწევრიანების
ოქმით
აღებული
ვალდებულებების შესრულებას. კერძოდ, გაგრძელდება ევროკავშირის
შემდეგი დირექტივებისა და რეგულაციების იმპლემენტაცია:
- ევროკავშირის საბჭოს დირექტივა 2009/119/EC ნავთობისა და
ნავთობპროდუქტების მარაგების შექმნის შესახებ;
- ევროგაერთიანების რეგულაცია (EC) N 715/2009 ბუნებრივი აირის
გადამცემ ქსელებზე დაშვების პირობების შესახებ;
- საბჭოს დირექტივა 2004/67/EC ბუნებრივი აირის მიწოდების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომების შესახებ;
- საბჭოს დირექტივა 2009/73/EC ბუნებრივი აირის შიდა ბაზრისათვის
საერთო წესების შესახებ.
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება
ევროკავშირი ცენტრალურ როლს ასრულებს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარების საკითხში. ის არის რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008
წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შუამავალი და
მნიშვნელოვანწილად  მხარეების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
გარანტი. ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და
ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, და
საქართველოს პოლიტიკას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით, რაც
ევროკავშირის განცხადებებსა და ოფიციალურ დოკუმენტებში ნათლად და ცალსახად
არის დაფიქსირებული.
საქართველოში მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
საქმეში ევროკავშირის განსაკუთრებულ მხარდაჭერას და ჩართულობას ადასტურებს მის
მიერ მთელი რიგი ინსტრუმენტებისა და ფორმატების ამოქმედება რუსეთ-საქართველოს
კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. კერძოდ: ევროკაშირს დანიშნული ჰყავს
სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში კრიზისის საკითხებში, რომლის ამოცანაა,
ხელი შეუწყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ევროკავშირის ქმედით
ჩართულობას; ევროკავშირი წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების2 (GID)
თანათავმჯდომარეს და მის ფარგლებში შექმნილი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე
რეაგირების მექანიზმების (IPRMs) თანამოდერატორსა და მონაწილეს; ევროკავშირს
საქართველოში განლაგებული ჰყავს სადამკვირვებლო მისია (European Union Monitoring
Mission), რომლის მანდატია მონიტორინგი გაუწიოს რუსეთსა და საქართველოს შორის
1

პროექტი “AGRI” პროექტების „თეთრი ნაკადი“ და „Trans Caspian Gas Pipeline, TCP” ურთიერთშემავსებელია

2

ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები წარმოადგენს რუსეთსა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებების ერთადერთ
ფორმატს,
რომელშიც
საერთაშორისო
აქტორების
ჩართულობით
(ევროკავშირის,
გაერო-ს,
ეუთო-ს
თანათავმჯდომარეობითა და აშშ-ის მონაწილეობით) რუსეთი და საქართველო განიხილავენ კონფლიქტთან და ცეცხლის
შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის
უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ პრობლემებს. ფორმატი შეიქმნა ევროკავშირის მედიატორობით რუსეთსა და
საქართველოს შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების საფუძველზე.
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2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის
შეთანხმების შესრულებას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიას არ აძლევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლისა და
მანდატის სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობას, მისია მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს ადგილზე ვითარების ესკალაციის პრევენციაში. ევროკავშირს
შემუშავებული აქვს და განუხრელად ახორციელებს „არაღიარებისა და ჩართულობის“
პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმართ. აღნიშნული პოლიტიკის
ფარგლებში, ევროკავშირი აქტიურ ძალისხმევას ეწევა, ერთი მხრივ, საერთაშორისო
არენაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ არაღიარების პოლიტიკის
შემდგომი განმტკიცებისა და კონსოლიდაციის, მეორე მხრივ, კი ომითა და საოკუპაციო
ხაზებით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ჩართულობისა და ნდობის აღდგენის
ხელშეწყობის მიზნით. ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მთავრობის
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკას, მათ შორის, ნდობის აღდგენის პროცესების
ფინანსური მხარდაჭერის გზით. წლების განმავლობაში ევროკავშირი მთელი რიგი
ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით (მათ შორის, COBERM, ENPARD, CSF, IfSP)
ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებსა და პროექტებს, რომელთა მიზანია
საქართველოში სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ჰუმანიტარული დახმარების
გაწევა, დიალოგის, ნდობის აღდგენისა და ადამიანთა შორის კონტაქტების წახალისება.
საქართველოს მთავრობა ურყევად ატარებს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით
მოგვარების პოლიტიკას. საქართველო პირნათლად ასრულებს 2008 წელს ევროკავშირის
შუამავლობით რუსეთსა და საქართველოს შორის დადებულ ცეცხლის შეწყვეტის
შეთანხმებას. გარდა ამისა, საქართველომ არაერთხელ, როგორც აღმასრულებელ, ისე
საკანონმდებლო დონეზე (2010 წ. - პრეზიდენტის ცალმხრივი განცხადება, 2013 წ. პარლამენტის კონსესუალური რეზოლუცია), აგრეთვე საქართველოსა და ევროკაშირს
შორის ასოცირების შეთანხმებაში, დაადასტურა ძალის არგამოყენების შესახებ
საერთაშორისო ვალდებულების ერთგულება. საქართველო კონსტრუქციულად
მონაწილეობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და მის ფარგლებში შექმნილ
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმებში. საქართველოს
მთავრობა განუხრელად ახორციელებს საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას
შორის შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკას. აღნიშნულ მიზანს ასევე ემსახურება
საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი
მომავლისკენ“. ინიციატივა მიმართულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებისკენ, მათ შორის, ევროპული ინტეგრაციის შედეგად მიღებული სარგებლის
გაზიარების გზით, ხალხთა შორის კონტაქტებისა და გაყოფილ საზოგადოებებს შორის
ნდობის აღდგენის პროცესის ხელშეწყობისკენ. ინიციატივამ ფართო მხარდაჭერა მოიპოვა
საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის, ევროკავშირის მხრიდან. პარალელურად,
საქართველოს მთავრობა ატარებს აქტიურ ძალისხმევას საერთაშორისო არენაზე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების
პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცებისა და კონსოლიდაციის მიზნით, რათა ხელი
შეუშალოს რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში
განხორციელებული ეთნიკური წმენდისა და მიმდინარე ოკუპაციის ლეგიტიმაციისაკენ
მიმართულ უკანონო მცდელობებს.
შემდგომი ნაბიჯები
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გაძლიერდება ევროკავშირთან თანამშრომლობა და ძალისხმევის კოორდინაცია,
რუსეთ-საქართველოს
კონფლიქტის
მშვიდობიანი
გზით
მოგვარების
მიმართულებით კონკრეტული, შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯების გადადგმის
მიზნით; გაგრძელდება მუშაობა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხებზე
ევროკავშირთან მაღალ და სამუშაო დონეზე თანამშრომლობის კიდევ უფრო
გააქტიურების მიზნით;



გაგრძელდება ძალისხმევა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების თემაზე
არსებული ინსტრუმენტების გაძლიერებისა და ეფექტიანად გამოყენების მიზნით,
რათა შესაძლებელი გახდეს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიისაკენ მიმართული ნაბიჯების
შეკავება და აღკვეთა, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დეოკუპაცია,
კონფლიქტის
ესკალაციის
პრევენცია,
ადგილზე
მდგრადი
მშვიდობის,
უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფა;



გაგრძელდება ძალისხმევა, რათა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების
საკითხი მუდმივად იყოს რუსეთის ფედერაციასთან ევროკავშირის დღის წესრიგის
ნაწილი მაღალ დონის კონსულტაციებისას;



გაგრძელდება თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების ფორმატის ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, რათა მიღწეულ იქნას
ხელშესახები
შედეგები
რუსეთ-საქართველოს
კონფლიქტიდან
მომდინარე
უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების გადაჭრისა და 2008 წლის 12
აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვით, კონფლიქტის სრული,
მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით;



გაგრძელდება თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა, რათა კონფლიქტით
დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პირობების
გასაუმჯობესებლად უზრუნველყოფილ იქნას გალისა და ერგნეთის ინციდენტების
პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების (IPRMs) უწყვეტი და შედეგიანი
ფუნქციონირება, ფუძემდებლური პრინციპებისა და წესების სრული დაცვით;



გაგრძელდება მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის
გაგრძელების მიზნით; გაგრძელდება თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა,
2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის
მონიტორინგის
სრულფასოვნად
შესასრულებლად
მისიის
საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეღწევის მიზნით.



გაგრძელდება თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა, რუსეთის ფედერაციის
მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულად
შესრულების უზრუნველყოფის, მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაყვანისა და ადგილზე
უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის მიზნით;



გაგრძელდება თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა, ეთნიკური წმენდის
არაერთი ტალღის შედეგად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში
უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი პირობების
შექმნის მიზნით;



გაგრძელდება თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევისა და
ეთნიკური დისკრიმინაციის აღკვეთის, აგრეთვე აფხაზეთისა და ცხინვალის
რეგიონების დანარჩენი საქართველოსგან იზოლაციის შეწყვეტის მიზნით;
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გაგრძელდება
ძალისხმევის
კოორდინაცია
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების
წვდომის უზრუნველსაყოფად, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ისევე,
როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის
ჰუმანიტარული მდგომარეობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაუმჯობესების
მიზნით;



გაგრძელდება ძალისხმევა და ევროკავშირთან თანამშრომლობა, ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და
არაადამიანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ
დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სიაში 
„ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში“ შესულ პირთა მიმართ შემზღუდავი ზომების
დაწესებისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების პრევენციის მიზნით;



გაღრმავდება
ძალისხმევის
საკითხებზე;



გაგრძელდება ძალისხმევა და ერთობლივი ნაბიჯების გადადგმა გაყოფილ
საზოგადოებებს შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესის მხარდასაჭერად;



გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა ევროკავშირთან მისი ყოველმხრივი
მხარდაჭერის მობილიზების მიზნით საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო
ინიციატივის, „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“, რეალიზაციაში;



გაგრძელდება ძალისხმევა ოკუპირებულ რეგიონებში წარმოშობილი, ან წარმოებული
საქონლისთვის შიდა ქართულ ბაზარსა და ასევე, საგარეო ბაზრებზე წვდომის
შესაძლებლობისთვის, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში.[1]



გაგრძელდება ძალისხმევა, რათა შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის
სარგებელი
გაზიარებულ
იქნას
ოკუპირებულ
რეგიონებში
მცხოვრები
მოსახლეობისათვის.

საქართველოსა
კოორდინაცია
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ნაწილი 3. პოლიტიკური კრიტერიუმები - ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და
კანონის უზენაესობა
3.1 სასამართლო სისტემა
მიღწევები:
საქართველომ განახორციელა მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუციური რეფორმის
მესამე ეტაპი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა სასამართლო დამოუკიდებლობისა და
მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლების ხელშეწყობა.
რეფორმის შედეგად განხორციელდა:
-

-

მოსამართლის დამოუკიდებლობის გარანტები ამაღლდა და გაიზარდა სასამართლო
საქმიანობაში მისი ჩართულობა.
საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრა მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის
კრიტერიუმები, მათი თანამდებობაზე განწესების პროცედურები და უფრო მკაფიოდ
ჩამოყალიბდა მოსამართლეთა საქმიანობაში ჩაურევლობის გარანტიები.
ამოქმედდა საქმეთა ავტომატური გადანაწილების პრინციპი და გაფართოვდა
საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებობის კრიტერიუმები.
ამოქმედდა
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
ინსტიტუტი
და
დაიხვეწა
დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურები;
2018 წლის ბოლოდან განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების
საფუძველზე, განისაზღვრა მოსამართლეთა თანამდებობაზე უვადოდ განწესება,
გამოსაცდელი ვადის გარეშე. აღნიშნული წესი ვრცელდება უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეებზეც.

მართლმსაჯულების რეფორმების წარმატებისა და სასამართლოებისადმი ნდობის
ნათელი დასტურია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარდგენილი
საჩივრების მკვეთრი შემცირება: 2011 წელს საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილი იყო
395 საჩივარი, 2012 წელს - 367, 2017 წელს - 89. სტატისტიკა ადასტურებს, რომ
საქართველოს მოქალაქეებსა და საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ სხვა პირებს
გაუჩნდათ ნდობა ეროვნული ორგანოების, მათ შორის, სასამართლო ხელისუფლების
მიმართ.
სამომავლო გეგმები:
აღნიშნული საგზარო რუკის განხორციელების პროცესში, საქართველოს ხელისუფლება
გეგმავს გააგრძელოს სასამართლო სისტემის ინტენსიური რეფორმა, რომელიც მოიაზრებს
მოსამართლეთა სრული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას და სასამართლო
სისტემის
ანგარიშვალდებულების,
ეფექტიანობის,
მიუკერძოებლობის,
სამართლიანობისა და პროფესიონალიზმის გაძლიერებას. სასამართლო სისტემის
რეფორმის გეგმა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:
- იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, გამჭვირვალე და დამსახურების
პრინციპის მიხედვით მოსამართლეთა თანამდებობებზე განწესება, სასამართლო
ანგარიშვალდებულება,
მოსამართლეთა
გადამზადება,
სასამართლოების
ინსტიტუციური სტრუქტურის გაძლიერება, საქმეთა მართვის ეფექტიანი
ელექტრონული სისტემა, იურიდიული დახმარება და მომსახურებები, დავების
მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები (მედიაცია, არბიტრაჟი).
- ყოველგვარი არასასურველი ჩარევისაგან თავისუფალი სამართალდამცავი
ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა და დემოკრატიული ზედამხედველობის
ზრდის გაგრძელება.
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-

-

-

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დახვეწა მისი შემდგომი
ლიბერალიზაციისა და მოდერნიზაციის მიზნით, მათ შორის, საერთაშორისო
სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანის უზრუნველყოფა.
ხელისუფლების მიზანია სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
ადეკვატურად
დაფინანსებული
იურიდიული
დახმარების
სამსახურის
მეშვეობით.
დავების მოგვარებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ეფექტიანი
წინასასამართლო და არასასამართლო მექანიზმების შენარჩუნება.

3.2 პროკურატურა
მიღწევები
განხორციელდა
მნიშვნელოვანი
რეფორმები
დამოუკიდებლობის გაზრდის მიმართულებით:
-

-

-

-

საქართველოს

პროკურატურის

კონსტიტუციაში გაკეთდა ჩანაწერი, რომ პროკურატურა თავის საქმიანობაში
დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კანონს.
ძალაში შევიდა პროკურატურის შესახებ ორგანული კანონი.
გაუქმდა იუსტიციის მინისტრის წევრობა საპროკურორო საბჭოში, ხოლო
საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა გახდა არჩევითი.
გაუქმდა მთავრობის როლი პროკურატურის ხელმძღვანელის (ცვლილებებამდე მთავარი პროკურორი, ცვლილებების შემდეგ - გენერალური პროკურორი)
არჩევაში.
პროკურორების დანიშვნის, დაწინაურების, მათ მიმართ დისციპლინური
წარმოების და მათი საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები და პროცედურები
გაიწერა პროკურატურის შესახებ ორგანულ კანონში.
დამტკიცდა საქართველოს პროკურატურის 2017-2021 წლების სტრატეგია,
რომელიც მიზნად ისახავს პროკურატურის განვითარების ხელშეწყობას, მისი
დამოუკიდებლობის ხარისხისა და საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას.
სტრატეგიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებს შორის გათვალისწინებულია:
პროკურორების პროფესიული ეთიკის სტანდარტისა და დისციპლინური
პასუხისმგებლობის მექანიზმის დახვეწა, პროკურორების დანიშვნისა და
დაწინაურების გამჭვირვალობის გაზრდა, საპროკურორო საქმიანობისა და
გამოძიების
ხარისხის
გაუმჯობესება,
პროკურატურის
თანამშრომლების
კვალიფიკაციის ამაღლება.
საქართველოს პროკურატურამ შეიმუშავა პროკურორების საქმიანობის შეფასების
კრიტერიუმები და დაიწყო პროკურორების საქმიანობის შეფასება აღნიშნული
კრიტერიუმების მიხედვით.

სამომავლო გეგმები:
საქართველოს პროკურატურა განაგრძობს ძალისხმევას მის კომპეტენციაში შემავალ
საკითხებზე
კომპეტენტური
ორგანიზაციების
(ევროკავშირი,
ევროსაბჭო,
გაერთიანებული
ერების
ორგანიზაცია,
ეკონომიკური
განვითარებისა
და
თანამშრომლობის ორგანიზაცია) რეკომენდაციების შესრულების მიზნით. აგრეთვე,
პროკურატურა გააგრძელებს აქტივობებს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების
მიმართულებით.
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3.3 სისხლის სამართლის და მართლმსაჯულების რეფორმა
მიღწევები:
სისხლის სამართლის პოლიტიკა საქართველოში ლიბერალურ ღირებულებებს ეფუძნება
და ადამიანის უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული. ქვეყნის მასშტაბით სისხლის
სამართლის რეფორმის თაობაზე წინადადებების, რეკომენდაციების, კონცეფციებისა და
კანონპროექტების შემუშავება სისხლის სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი
საბჭოს უფლებამოსილებაა. საბჭო შეიმუშავებს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას და კოორდინაციას უწევს სისხლის სამართლის
სფეროში უწყებათაშორის საქმიანობას.
სისხლის სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი საბჭოს ეგიდით განხორციელდა
ისეთი რეფორმები, როგორიცაა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის
მიღება, პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაზრდა, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის
გაძლიერება და სხვა. შედეგად, ასოცირების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე
მართლმსაჯულების სფეროში დაგეგმილი რეფორმების უმეტესობა წარმატებით იქნა
განხორციელებული.
 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადახედვა: იუსტიციის
სამინისტრომ დაასრულა სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა მისი
შემდგომი ლიბერალიზაციის, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდის, ნათელი და
განჭვრეტადი
სისხლის
სამართლის
ნორმების
ფორმირების
მიზნით.
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი რამდენიმეჯერ განახლდა ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
ექსპერტების
კომენტარების
შესაბამისად.
დღეის
მდგომარეობით, საკანონმდებლო ცვლილებათა სრული პაკეტი დასრულებულია,
ის სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის საბჭომ 2018 წლის 31 მაისს მოიწონა
და 2019 წელს მთავრობას დასამტკიცებლად წარედგინება.
 მტკიცებულებათა
დასაშვებობის
რეგულირება:
მიმდინარეობს
მუშაობა
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების პროექტზე,
რომლის თანახმად ახლებურად ჩამოყალიბდება მტკიცებულებათა დასაშვებობის
წესები, მათ შორის, განისაზღვრება ირიბი მტკიცებულების დასაშვებობის მკაფიო
კრიტერიუმები.
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პროექტი
მომავალში
დაინტერესებულ უწყებებს კონსულტაციათა ბოლო რაუნდისთვის წარედგინებათ.

 ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,

ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების თაობაზე არსებული სამართლებრივი ბაზის
სრულყოფა: ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და
აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციასთან (სტამბოლის კონვენცია)
ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისა და მასთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით, შეიმუშავებულ იქნა ცვლილებათა საკანონმდებლო პაკეტი,
რომელიც ითვალისწინებს სტამბულის კონვენციის მოთხოვნათა იმპლემენტაციას
25-მდე საკანონმდებლო აქტში. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები
საქართველოს პარლამენტმა 2017 წლის 4 მაისს მიიღო. სტამბოლის კონვენცია
საქართველოსთან მიმართებით ძალაში შევიდა 2017 წლის პირველი
სექტემბრიდან. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 24 მაისს ევროპის საბჭოს ქალთა
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მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე
მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის (GREVIO) წევრად სტამბოლის კონვენციის მხარეთა
კომიტეტმა პირველად აირჩია საქართველოს კანდიდატი, 4 წლის ვადით.1
 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს რეფორმა: იუსტიციის სამინიტრომ მოამზადა
ევროსაბჭოს ქვეყნების ნაფიც მსაჯულთა მოდელების დეტალური შედარებითსამართლებრივი კვლევა, რომლის საფუძველზე შემუშავდა სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც
პარლამენტმა 2016 წლის ივნისში მიიღო.
 სახელმწიფო ინსპექტორი - სასჯელაღსრულების სისტემაში, პოლიციის
დაწესებულებებსა და სხვა დახურულ დაწესებულებებში წამებასა და სხვა სასტიკ
მოპყრობასთან
დაკავშირებით
წაყენებული
ბრალდებების
გამოძიების
სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი და ეფექტიანი მექანიზმის შესაქმნელად
მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი და სისხლის სამართლის
უწყებათაშორის საბჭოს წარედგინა. საბჭოს გადაწყვეტილებით გაიმართა
კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან და მიღებული მოსაზრებების
შედეგად განახლებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტმა 2018
წლის ივლისში მიიღო. მოცემული კანონის ძალაში შესვლა 2019 წლის 1
ივლისისთვის არის გათვალისწინებული.
 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი: 2014-2015 წლებში, შემუშავდა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტი, რომელიც 2015
წლის 12 ივნისს მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. კოდექსის მიღებისთანავე
შეიქმნა
მულტიდისციპლინური
სამუშაო
ჯგუფი,
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის პროცესში
პრობლემატური
საკითხების გამოვლენის მიზნით. სამუშაო ჯგუფმა ორი წლის განმავლობაში
გამოვლენილი სირთულეების საფუძველზე შეიმუშავა რეკომენდაციები,
რომელთა
საფუძველზე
მომზადდა
საკანონმდებლო
ცვლილებები.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ცვლილებები საქართველოს
პარლამენტმა 2018 წლის 30 მაისს მიიღო.
 შეჯიბრებითობის პრინციპის განმტკიცება - იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებები, რომლებიც
განამტკიცებს შეჯიბრებითობის პრინციპს აღკვეთის ღონისძიების საკითხის
განხილვისას, არეგულირებს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან
გაუქმების განხილვისას მტკიცების ტვირთის საკითხს. საკანონმდებლო
ცვლილებები პარლამენტმა 2015 წლის 8 ივლისს მიიღო.
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ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე მომუშავე ექსპერტთა
ჯგუფი (GREVIO), რომელიც შედგება 15 წევრისგან, წარმოადგენს ევროპის საბჭოს სპეციალიზებულ
და დამოუკიდებელ ორგანოს. ექსპერტთა ჯგუფის მიზანია „სტამბოლის კონვენციის“ მხარეების
მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი.
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სამომავლო გეგმები
 გაგრძელდება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მიმართულებით
რეფორმების
თანმიმდევრული
განხორციელება
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან პერიოდული ანგარიშგება.
 მიღებული და დანერგილი იქნება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის
ლიბერალიზაციის
და
მტკიცებულებათა
დასაშვებობის
სტანდარტის
გაუმჯობესების მიზნით მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები.
 დანაშაულის პრევენციის მიზნით, შემუშავებული და დანერგილი იქნება რთული
ქცევის მქონე ბავშვების სოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის უწყებათაშორისი
მექანიზმი.

3.4 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, საჯარო სამსახური და ადმინისტრაციული
რეფორმა
მიღწევები:
 საქართველო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რეგიონში ერთ-ერთ
ყველაზე წარმატებულ ქვეყანად ითვლება. ევროპული დემოკრატიული
სახელმწიფოების
მსგავსად,
ჩვენი
ქვეყნის
მთავარი
ორიენტირია
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი დონის მიღწევა,
კორუფციის პრევენციის მექანიზმების დახვეწა და სახელმწიფო მმართველობის
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა.
 გატარებული
რეფორმების
საფუძველზე
საქართველო
მნიშვნელოვნად
დაწინაურდა საერთაშორისო რეიტინგებში: საერთაშორისო გამჭვირვალობის
კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით, 2017 წლის შეფასებით საქართველო 56
ქულით 46-ე პოზიციას იკავებს 180 სახელმწიფოს შორის; კორუფციის
გლობალური ბარომეტრის 2015-2016 წლის მონაცემების თანახმად, რეგიონში
საქართველო იშვიათი პოზიტიური გამონაკლისია, სადაც ქრთამის აღების
ტენდენცია 7 პროცენტამდეა დაყვანილი, რაც ევროკავშირის ქვეყნების სტანდარტს
უტოლდება; World Justice Report-ის კანონის უზენაესობის ინდექსის (2017-2018
წლების) მიხედვით საქართველოს პირველი ადგილი უკავია აღმოსავლეთ
ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, ხოლო მსოფლიოში 38-ე ადგილზეა;
მსოფლიო ბანკის გლობალური მმართველობის ინდიკატორების თანახმად,
საქართველომ კორუფციის კონტროლის კუთხით ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
 ანტიკორუფციული სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და კორუფციის
წინააღმდეგ კოორდინირებული ბრძოლის ხელშეწყობის მიზნით, ფუნქციონირებს
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო
(შემდგომში, ანტიკორუფციული საბჭო), სადაც სახელმწიფო სექტორთან ერთად
წარმოდგენილია არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორი. საბჭოს მიერ არაერთხელ
განახლდა ანტიკორუფციული სტრატეგია და მომზადდა მისი იმპლემენტაციის
სამოქმედო გეგმები (2015-2016 წლების, 2017-2018 წლების).
 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფოთა ჯგუფმა (GRECO), მესამე
რაუნდის შესრულების შეფასების ფარგლებში, დადებითად შეაფასა საქართველოს
მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები. შედეგად, მესამე რაუნდის შესრულების
შეფასების ანგარიშში საქართველოს მთავრობას შეუსრულებელი რეკომენდაციები
აღარ გააჩნია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს GRECO-ს მიერ საქართველოს შეფასების
მეოთხე რაუნდი.
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წარმატებით მიმდინარეობს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის (OECD-ACN) მიერ საქართველოს
შეფასების მეოთხე რაუნდი.
 საქართველომ მიიღო ახალი კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ და დაინერგა
თანამდებობის პირთა მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციების ვერიფიკაციის
მოდელი.
 მიღებული იქნა ახალი კანონმდებლობა საჯარო დაწესებულებაში შრომის
ანაზღაურების შესახებ, რომელიც არეგულირებს შრომის ანაზღაურების
კომპონენტების გაცემის სამართლებრივ საფუძვლებს და თანამდებობრივი სარგოს
გაანგარიშების წესს.
 დაინერგა თანამდებობის პირთა მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციების
ვერიფიკაციის მოდელი.
 საქართველომ შეიმუშავა ახალი კანონპროექტი ინფორმაციის თავისუფლების
შესახებ.
სამომავლო გეგმები:
 კორუფციის
პრევენციის,
გამოაშკარავებისა
და
გადაჭრის
მიზნით,
ანტიკორუფციული ეროვნული სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის
ეფექტიანი იმპლემენტაცია.
 სექტორული მიმართულებებით ანტიკორუფციული რისკფაქტორები და რისკების
უკეთ გამოვლენის მიზნით კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის
დანერგვა.
 ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონპროექტზე მუშაობის გაგრძელება და
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი
ცვლილებების დანერგვა.
 კორუფციის საქმეების ეფექტიანი გამოძიების და ინტერესთა კონფლიქტის
პრევენციის მიზნით ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბებაზე მუშაობის გაგრძელება;
 საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის გეგმისა და ძირითადი სტრატეგიების
განახლება, საჯარო ადმინისტრირების პრინციპების შესაბამისად.
 ადგილობრივ დონეზე მმართველობისა და საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის
გაძლიერება, ევროპული სტანდარტების შესაბამისად.
 ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის თანახმად,
არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება,
რაც
მიმართული იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ძირითად
ანტიკორუფციულ ორგანოებში, ანტიკორუფციული დანაყოფების კორუფციული
რისკების შეფასების ანალიზის ჩატარების საფუძველზე მათ ინსტიტუციურ
გაძლიერებასა და ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე.
 შესყიდვების შესახებ კანონში ღია ტენდერის წესის გამონაკლისების შემცირება,
რათა უზრუნველყოფილ იქნას პირდაპირი (არაკონკურენტული) კონტრაქტების
მთლიანი მოცულობის შემცირება.

3.5 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
მიღწევები:
 საქართველომ შეიმუშავა და ახორციელებს ადამიანის უფლებათა ეროვნულ
სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმებს.
 საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე სახალხო დამცველის ოფისის
წარმომადგენლებსა და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს აქვთ
პენიტენციალურ დაწესებულებებში ფოტოების გადაღების უფლება.
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 საქართველომ მიიღო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და
მიმდინარეობს მისი განხორციელება.
 საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრის შესახებ“.
 რატიფიცირებულ იქნა ევროპის საბჭოს კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა
და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“. კონვენციით
გათვალისწინებული
ვალდებულებები
აისახა
საქართველოს
ეროვნულ
კანონმდებლობაში.
 შეიქმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი.
 შექმნილია გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია.
 2018 წელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩამოყალიბდა ადამიანთა უფლებების
დაცვის დეპარტამენტი.
 საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებიდან
დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა შრომის
პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომლის ფუნქციაც არის დასაქმების
ადგილებზე დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხო პირობების დაცვის ხელშეწყობა
და შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის პრევენცია და აღმოფხვრა.
 საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა კანონი „შრომის
უსაფრთხოების“ შესახებ.
სამომავლო გეგმები:
 პენიტენციური
ჯანდაცვის
სისტემისა
და
პატიმართა
ჯანდაცვაზე
ხელმისაწვდომობის, მათ შორის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის
გაუმჯობესებისათვის მუშაობის გაგრძელება.
 დახურულ დაწესებულებებში ან მსჯავრდებულთან/ბრალდებულთან მომუშავე
სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობათა განვითარება და მათი შესაბამისი
უფლებებით აღჭურვა, პერსონალის მიერ სასტიკი მოპყრობის დაგმობისა და
შეტყობინების წახალისების მიზნით.
 არასათანადო და სასტიკი მოპყრობის ადრეული გამოვლენისა და პრევენციისთვის
პენიტენციური სისტემის, პოლიციის, სამხედრო და სხვა დახურული
დაწესებულებების ეფექტიანი შიდა და გარე ზედამხედველობის შემდგომი
გაძლიერება.
 ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები, დედობის უფლების დაცვის წესები,
მშობლისა და პროფესიული ვალდებულებების შეთავსების წესები, ასოცირების
შესახებ შეთანხმების შესაბამისად.
 პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების
მიღების
სფეროებში
ქალთა
წარმომადგენლობის გასაზრდელად აქტიური ნაბიჯების გადადგმა.
 ყველაზე მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების (მათ შორის შშმ ბავშვები და
ქუჩაში
მცხოვრები
ან/და
მომუშავე
ბავშვები)
საჭიროებათა
დაკმაყოფილებისათვის აუცილებელ ღონისძიებათა გაზრდა სოციალური დაცვის
მექანიზმების გაუმჯობესებისა და გაფართოების გზით, ისევე როგორც შშმ
ბავშვებისთვის აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებზე ტერიტორიული
წვდომის მხარდაჭერის გზით და ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი
ნაბიჯების გადადგმა;
 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის გაგრძელება;
 ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციისკენ მუშაობის გაგრძელება.
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 კოლექტიური შრომითი დავების შემათანხმებელი პროცედურებით განხილვისა
და გადაწყვეტის პროცედურების დახვეწა/გაუმჯობესება მოლაპარაკების
კულტურის განვითარების მიზნით.
 სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ეფექტიანი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის
მეშვეობით, სოციალური დიალოგის გაუმჯობესების გაგრძელება.
 საქართველოს კანონში „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“
ცვლილებების შეტანა, რომლის მიზანიც იქნება კანონის აღსრულების მექანიზმის
დახვეწა და გაძლიერება.
 საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ბავშვთა სხეულებრივი და სხვა
ღირსების შემლახავი და სასტიკი სასჯელის ცხადად და ერთმნიშვნელოვნად
აკრძალვის შესახებ.
 სოციალური მომსახურების განვითარებისა და უფრო ეფექტური განხორციელების
მიზნით ბიუჯეტის ასიგნებების ყოველწლიური გაზრდა.
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის ხარისხიანი განათლების
მიღების შესაძლებლობის მიცემა და კანონმდებლობით მათი განათლების
უფლების დაცვა.
 შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა, რაც გულისხმობს სასამართლოს წინასწარი
ნებართვის გარეშე, განახორციელოს ინსპექტირება დასაქმების ადგილებზე.

3.6 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა
მიღწევები:
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმისა და ასოცირების ხელშეკრულების
საფუძველზე შეიქმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, რომელიც
რეგულარულად ახორციელებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმებას
როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორებში. მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის
დაახლოება ევროკავშირის დირექტივასთან პირად მონაცემთა დამუშავებასთან და
ამგვარი მონაცემების თავისუფლად მოძრაობასთან დაკავშირებით პირების დაცვის
შესახებ.
სამომავლო გეგმები:
მონაცემთა დაცვის ორგანოს (ინსპექტორის აპარატის) შესაძლებლობების გაძლიერების
გაგრძელება და მონაცემთა დაცვის სტანდარტების შესრულების ზედამხედველობა.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ სამართლებრივი ბაზის დანერგვის გაგრძელება
ყველა სექტორში, ევროპული ინსტრუმენტებისა და სტანდარტების შესაბამისად
დადგენილ ნიშნულებთან შესაბამისობაში მყოფი მონაცემთა დაცვის მაღალი დონის
უზრუნველსაყოფად.
მონაცემთა
დაცვის
თაობაზე
საქართველოში
მოქმედი
კანონმდებლობის დაახლოება მონაცემთა დაცვის უახლეს ევროპულ სტანდარტებთან.

3.7 მიგრაცია და თავშესაფარი
მიღწევები:
 საქართველომ წარმატებით შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმა, რაც გახდა წინაპირობა ბიომეტრული პასპორტის მქონე
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირისა და შენგენის ზონის ქვეყნებში
მოკლევადიანი ვიზის საჭიროების გასაუქმებლად.
 ქვეყანაში მიგრაციის მართვა 2010 წლიდან ხორციელდება ევროკავშირისა და
გაერო-სთვის დღეისათვის საინტერესო კომისიური მეთოდით.
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 ეფექტიანად სრულდება „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ
მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმება“ და 2015 წელს მიღებული
ქვეყნის 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია.
 შემუშავდა და სისტემატიურად ახლდება მიგრაციის პროფილი, რომელიც
„პრაღის პროცესის“ ფარგლებში იქნა აღიარებული, როგორც ნოვატორული
მოდელი. ამოქმედდა მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემა,
რომელიც ქვეყანას საშუალებას მისცემს გაანალიზებული მონაცემების
საფუძველზე იმსჯელოს მიგრაციასთან დაკავშირებულ სტრატეგიულ თემებზე და
მათზე დაყრდნობით მიიღოს გადაწყვეტილებები.
 წარმატებით მიმდინარეობს მუშაობა შრომითი ცირკულარული მიგრაციის
სქემებზე, რაც ქვეყანას საშუალებას მისცემს მაქსიმალურად გამოიყენოს
მიგრაციის დადებითი შედეგები და უზრუნველყოს ლეგალური მიგრაცია.
 მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა თავშესაფრის საკითხებთან დაკავშირებული
კანონმდებლობა. თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი
პირები სარგებლობენ სოციალური დახმარებით, ჯანდაცვის მომსახურებითა და
განათლებაზე ხელმისაწვდომობით და ასევე, აქვთ წვდომა უფასო იურიდიულ
დახმარებაზე მათ სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
სამომავლო გეგმები:
 საქართველო გააგრძელებს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი
თანმხლები სამოქმედო გეგმების ეფექტიან იმპლემენტაციას.
 მოხდება ქვეყნის მიგრაციის პროფილის რეგულარული განახლება.
 გაგრძელდება პრაქტიკული საქმიანობა ვიზალიბერალიზაციის გრძელვადიანი
დავალებების მდგრადი იმპლემენტაციისათვის.
 გაგრძელდება მუშაობა, ცირკულარული მიგრაციის ფარგლებში არსებული
შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით

3.8 საზღვრის მართვა
მიღწევები:
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტოს შორის (FRONTEX) ოპერატიული
თანამშრომლობის შესახებ ახალი სამუშაო შეთანხმების პროექტზე. სასაზღვრო სექტორის
ოთხ დასაცავ მონაკვეთზე („კირნათი“, „ვალე“, „კარწახი“ და „სარფი“) მოეწყო
ელექტრონული
დაკვირვების
სისტემები.
საქართველომ
მიიღო
საზღვრის
ინტეგრირებული მართვის სტრატეგია 2014-2018 წლებისთვის.
სამომავლო გეგმები:
საქართველო გააგრძელებს ინტეგრირებული საზღვრის მართვის 2014-2018წწ.
სტრატეგიისა და მისი თანმხლები სამოქმედო გეგმის ეფექტიან შესრულებას. მოხდება
სასაზღვრო შემოწმებებისა და სასაზღვრო ზედამხედველობის მაღალი დონის
შენარჩუნება სასაზღვრო მიგრაციის ადმინისტრირებისა და ანგარიშგების სისტემის
(BMARS) დახმარებითა და სასაზღვრო ოპერაციების მართვის სისტემის (BOMS) პროექტის
იმპლემენტაციით. მეზობელ სახელმწიფოებთან საზღვრის დემარკაციის პროცესში
მიიღწევა პროგრესი.

3.9 ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა
მიღწევები:
საქართველოსა და ევროპის პოლიციის სამსახურს (EUROPOL) შორის გაფორმდა
შეთანხმება ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც
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ძალაშია 2017 წლიდან. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასევე მოქმედებს
შეთანხმება საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის უსაფრთხოების
პროცედურების შესახებ. მიღებული იქნა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და იარაღის უკანონო ბრუნვის
აღკვეთის შესახებ.
სამომავლო გეგმები:
საქართველო გააგრძელებს ძალისხმევას ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და
მის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ამასთან ორგანიზებულ დანაშაულთან ეფექტიანად
გამკლავების მიზნით, მოხდება თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება ევროკავშირის
წევრ ქვეყნებსა და საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს შორის, მათ შორის,
ევროპის პოლიციის სამსახურთან (EUROPOL) თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების
იმპლემენტაცია და CEPOL-თან თანამშრომლობის გაგრძელება სამართალდამცავი
ორგანოების
ტრენინგის
მიზნებისთვის.
გაძლიერდება
თანამშრომლობა
კიბერდანაშაულთან ბრძოლის კუთხით და მოხდება საქართველოს შესაბამისი
სამართალდამცავი
ორგანოებისთვის
კიბერ-შესაძლებლობების
გაძლიერება.
გაძლიერდება თანამშრომლობა და გაფორმდება შეთანხმება საქართველოსა და
ევროკავშირის სამართლებრივი თანამშრომლობის სააგენტოს (EUROJUST) შორის.

3.10 ბრძოლა უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ
მიღწევები:
ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული პოლიტიკა და ქმედებები მიზნად ისახავს
უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებისა და გავრცელების პრევენციასა და
მის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით სტრუქტურების გაძლიერებას, უკანონო
ნარკოტიკული საშუალებების მიწოდების, ვაჭრობისა და მათზე მოთხოვნის შემცირებას.
ქვეყანაში მოქმედი ნარკომანიასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა ეფუძნება
დაბალანსებულ და ადამიანის უფლებათა დაცვაზე დამყარებულ ინსტიტუციურ და
სამართლებრივ მექანიზმებს.
 ეფექტიანი და კოორდინირებული ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნის მიზნით,
2011 წლის 22 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით (#751)
შეიქმნა ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
 ნარკომანიასთან ბრძოლის ახლებური მიდგომისა და დაბალანსებული
პოლიტიკის დანერგვის მიზნით, 2013 წლის დეკემბერში საბჭომ დაამტკიცა
ნარკომანიასთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც ეფუძნება
ოთხსვეტოვან მიდგომას: პრევენცია, მკურნალობა-რეაბილიტაცია, ზიანის
შემცირება და ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა.
 სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა გაიმიჯნა ნარკოტიკული საშუალების
უკანონო ფლობასა და გასაღებას შორის. 2014 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს
კანონი „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“, რომელიც აღმოჩნდა
ეფექტიანი მექანიზმი ახალ სუბსტანციებთან და მასთან დაკავშირებულ
დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით.
 მნიშვნელოვანი ცვლილება უკავშირდება ე.წ. „ზედოზირების“ შემთხვევებში
სასწრაფო-სამედიცინო დახმარებისათვის ვალდებულების გაუქმებას, რაც
გულისხმობდა
ზედოზირების
შემთხვევებზე
საპატრულო
პოლიციის
ინფორმირებას თავად სასწრაფო-სამედიცინო დამხმარების ეკიპაჟის მიერ.
 საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილების
საფუძველზე საბჭოს ფარგლებში მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებათა
პაკეტი, რომლის მიხედვითაც მეტად ლიბერალური მიდგომა ჩამოყალიბდა მცირე
და დიდ ოდენობამდე მარიხუანის/მცენარე კანაფის შეძენა-შენახვისათვის,
გადაზიდვა-გადაგზავნისათვის
ან/და
ექიმის
დანიშნულების
გარეშე
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

48

მოხმარებისათვის. კერძოდ, გაუქმდა ადმინისტრაციული დაკავება და
თავისუფლების აღკვეთა, როგორც სისხლისსამრთლებრივი სასჯელის სახე.
ცვლილებები ძალაში შევიდა 2017 წლის 26 ივლისის.
 საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 30 ივლისის გადაწყვეტილების
საკანონმდებლო რეგულირების შედეგად, ახალი სამართლებრივი ჩარჩო შეიქმნა
მცირე ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანას მოხმარებისათვის.
სამომავლო გეგმები:
 საქართველო
გააგრძელებს
ნარკოტიკული
საშუალებების
საკითხთან
დაკავშირებით დაბალანსებული, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
და
ინტეგრირებული მიდგომის უზრუნველყოფას, რათა მოხდეს ნარკოტიკული
საშუალებების გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ჯანმრთელობისა და სოციალურ
პრობლემებთან გამკლავება, ასევე, უზრუნველყოფილ იქნება უფრო ეფექტიანი
პრევენცია და განხორციელდება მუშაობა უკანონო ნარკოტიკული ნივთიერებების
მიწოდების, ვაჭრობისა და მათზე მოთხოვნის შემცირების მიმართულებით.
 გაგრძელდება ჩართულობა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნარკოტიკული
საშუალებების შესახებ დიალოგის ფარგლებში;
 გაგრძელდება თანამშრომლობა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა, მათ შორის,
ევროპის ნარკოტიკული საშუალებებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრსა
(EMCDDA) და იუსტიციის სამინისტროს შორის არსებული ურთიერთგაგების
მემორანდუმის საფუძველზე.

3.11 სამართლებრივი თანამშრომლობა
მიღწევები:
იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავდა არამართლზომიერად გადაადგილებული ან
არამართლზომიერად დაკავებული ბავშვების დაბრუნებისა და ბავშვთან ურთიერთობის
უფლების განხორციელების საქმეების მიმართვიანობისა და აღსრულების მექანიზმის
პროექტი და პრაქტიკული სახელმძღვანელო.
სამომავლო გეგმები:
 გაძლიერდება სამართლებრივი თანამშრომლობა სამოქალაქო და კომერციულ
საკითხებში
სამოქალაქო
საქმეებზე
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
მრავალმხრივ კონვენციებთან მიერთებისა და მათი განხორციელების გზით,
კერძოდ: სამართლებრივი თანამშრომლობის სფეროში ჰააგის საერთაშორისო
კერძო სამართლის კონფერენციის ფარგლებში მიღებული კონვენციები, ასევე,
ბავშვთა დაცვის
კონვენციები, განსაკუთრებით, 1965 წლის კონვენცია
“სამოქალაქო და კომერციულ საკითხებში სასამართლო და არასასამართლო
დოკუმენტებთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ მომსახურების გაწევის შესახებ”,
1970 წლის კონვენცია “სამოქალაქო და კომერციულ საკითხებში მტკიცებულების
უცხოეთში გატანის შესახებ”, 2005 წლის კონვენცია „სასამართლო შეთანხმებების
არჩევანის შესახებ“ და 2007 წლის ჰააგის კონვენცია „ბავშვთა დახმარებისა და სხვა
ფორმების ოჯახური მზუნველობის შესახებ“ და მისი პროტოკოლი „მზუნველობის
ვალდებულების მარეგულირებელი სამართლის შესახებ“.
 განვითარდება სამართლებრივი თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საქმეებში
შესაბამის კონვენციებთან, განსაკუთრებით ევროპის საბჭოს კონვენციებთან,
მიერთებისა და განხორციელების გზით.
 გაფორმდება შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირის სამართლებრივი
თანამშრომლობის სააგენტოს (EUROJUST) შორის.
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3.12 ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლის პოლიტიკა
მიღწევები:
ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლა სახელმწიფო ხელისუფლების ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. საქართველოში აქტიურად ხორციელდება
ღონისძიებები, რომლებიც მიზნად ისახავს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თავიდან
აცილებას, ამ დანაშაულის ეფექტიან გამოძიებას, სისხლის სამართლებრივ დევნას,
მსხვერპლთა და დაზარალებულთათვის ეფექტიანი დახმარების აღმოჩენას, მათ
საფუძვლიან რეაბილიტაციასა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციასა და თანამშრომლობას.
 ტრეფიკინგთან ბრძოლის ერთიანი და კოორდინირებული სახელმწიფო
პოლიტიკის
განხორციელების
უზრუნველსაყოფად,
2006
წელს
ინსტიტუციონალურ
დონეზე
შეიქმნა
სპეციალური
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო მექანიზმი - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი
 ევროკომისიის 2015 წლის დეკემბრის ანგარიშით, საქართველოს ტრეფიკინგთან
ბრძოლის პოლიტიკა დადებით არის შეფასებული, სადაც ცალსახად აღნიშნულია,
რომ საქართველომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ფარგლებში
აღებული ვალდებულებები სრულად და ზედმიწევნით შეასრულა.
 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე აშშ-ს 2016, 2017 და 2018 წლების
ანგარიშებით საქართველომ ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოს გვერდით
დაიკავა მოწინავე პოზიცია ე.წ. „პირველ კალათაში“.
 ეუთომ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის საქართველოს
პოლიტიკა და ეროვნული რეფერალური მექანიზმი ერთ-ერთ სანიმუშო მოდელად
მიიჩნია და გადაწყვიტა მისი ასახვა ტრეფიკინგთან ბრძოლის ეროვნული
რეფერალური მექანიზმების საუკეთესო პრაქტიკის ამსახველ სახელმძღვანელო
დოკუმენტში.
 სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები პოზიტიურად შეფასდა ევროპის
საბჭოს ტრეფიკინგთან ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის1 მიერ, 2016 წლის ივნისში
გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით.
 2018 წლის 9 ნოემბერს, ქ. სტრასბურგში ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის
წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის (GRETA) შვიდი ვაკანტური წევრის
არჩევნების ფარგლებში, პირველად, ექსპერტთა ჯგუფის წევრად საქართველოს
კანდიდატი აირჩიეს, რომელიც დანარჩენ ახლადარჩეულ წევრებთან ერთად
ფუნქციებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, 2019 წლის 1-ელი იანვრიდან 2022
წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში განახორციელებს.
 საერთაშორისო კვლევის „მონობის გლობალური ინდექსის“ 2016 წლის ანგარიშის
მიხედვით ტრეფიკინგისა და მონობის თანამედროვე ფორმების წინააღმდეგ
ბრძოლაში სახელმწიფოს მიერ გატარებული ეფექტიანი ღონისძიებების შედეგად,
საქართველო მსოფლიოში GDP-ის მიხედვით მე-2, საერთო რეიტინგში მე-17, ხოლო
რეგიონში პირველ ადგილს იკავებს. ხოლო „მონობის გლობალური ინდექსის“ 2018
წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველომ ტრეფიკინგთან ბრძოლის ეფექტიანობის
მსოფლიო რეიტინგში მე-15 ადგილზე გადაინაცვლა, ხოლო რეგიონში კვლავ
პირველ ადგილს ინარჩუნებს.
1

ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფი (GRETA), რომელიც 15
წევრისგან შედგება მონიტორინგს ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ უწევს მხარე სახელმწიფოთა მიერ
„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციის“ მოთხოვნათა შესრულებას და
რეგულარულად აქვეყნებს შეფასების ანგარიშებს.
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სამომავლო გეგმები
 გაგრძელდება თანამშრომლობა ევროკავშირთან, როგორც პრევენციული, მსხვერპლთა
დაცვის ღონისძიებების გატარების, ისე ეფექტიანი საგამოძიებო მოქმედებების,
თანამშრომლობისა და ტრეფიკინგთან ბრძოლაში ჩართული შესაბამისი უწყებების
წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით.

3.13 თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში
მიღწევები:
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა და მოქმედებს შეთანხმება „საიდუმლო
ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის უსაფრთხოების პროცედურების შესახებ“. ამასთან
ერთად გაფორმებულია და მოქმედებს ხელშეკრულება „საქართველოსა და ევროპის
პოლიციას შორის ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ“.
სამომავლო გეგმები:
საქართველოსა და ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის
სააგენტოს (ევროპოლი) შორის სტრატეგიული და ოპერატიული თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმების სრული გამოყენება, ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში
თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით; ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან
თანამშრომლობის გაგრძელება ტერორიზმის პრევენციისა და მასთან ბრძოლის სფეროში
შესაძლებლობების გაძლიერებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების კუთხით;

3.14 ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება
მიღწევები:
საქართველომ ეროვნული კანონმდებლობა დააახლოვა ევროკავშირის ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონმდებლობის
ევროკავშირის მეოთხე დირექტივასთან. ცვლილებები შევიდა „ლატარიების, აზარტული
და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში და ის
დაუახლოვდა ევროკავშირის დირექტივას 2005/60/EC, რომელიც ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების მიზნებისთვის ფინანსური სისტემის გამოყენებას შეეხება.
სამომავლო გეგმები:
საქართველო გააგრძელებს ძალისხმევას ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების პრევენციისა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე საკანონმდებლო
და ინსტიტუციონალური ბაზის განვითარებისთვის. მათ შორის ეს მოიცავს ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ, ევროკავშირის შესაბამის
კანონმდებლობასთან
ქვეყნის
კანონმდებლობის
დაახლოებას.
გაგრძელდება
ტერორიზმის დაფინანსების თაობაზე ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF)
რეკომენდაციით გათვალისწინებული სტანდარტების დანერგვა. გაუმჯობესდება
თანამშრომლობა ამორთმევის, ქონების აღდგენისა და ქონების განკარგვის საკითხებზე
საქართველოს შესაბამის ორგანოებსა და ევროკავშირის ქონების აღდგენის სამსახურს
შორის ეფექტიანი კომუნიკაციისა და საუკეთესო გამოცდილების გაცვლის გზით.
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ნაწილი 4. ეკონომიკური კრიტერიუმები - ევროკავშირთან სექტორული
ინტეგრაციის გაღრმავება
4.1 გარემოს დაცვა
გარემოს დაცვა დღესდღეობით სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და
პრიორიტეტულ სფეროს წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებას, ბუნებრივი რესურსების
რაციონალურ გამოყენებას და ქვეყნის მდგრად განვითარებას, როგორც არსებული, ისე
მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით. საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმების გარემოს დაცვის ნაწილი უმეტესად სწორედ გარემოს დაცვის
სფეროში ევროკავშირის სტანდარტებთან და ნორმებთან დაახლოებას ითვალისწინებს
(შეთანხმების XXVI დანართი).
გარემოს დაცვის სფეროში ასოცირების შეთანხმების შესრულება
ასოცირების შეთანხმების 304-ე მუხლის თანახმად, საქართველო-ევროკავშირის
თანამშრომლობის ერთ-ერთ მიზანს „გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული გეგმის“
(NEAP) შემუშავება წარმოადგენს. შესაბამისად, მომზადდა და საქართველოს მთავრობის
2018 წლის 22 მაისის №1124 განკარგულებით დამტკიცდა საქართველოს გარემოს დაცვის
მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (NEAP-3), რომელიც წარმოადგენს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ დოკუმენტს და
განსაზღვრავს დარგის გრძელვადიან ხედვას, პრიორიტეტებს და სამოქმედო გეგმას
მომავალი ხუთწლიანი პერიოდისათვის (2017-2021).
ასოცირების შესახებ შეთანხმების 306-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველომ აიღო
ვალდებულება დაახლოვოს ეროვნული კანონმდებლობა ასოცირების შესახებ
შეთანხმების XXVI დანართში მითითებულ ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და
საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან, ამავე დანართის დებულებების
შესაბამისად. აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით, 2014-2018 წლებში
მიღებული იქნა რიგი საკანონმდებლო/კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, ასევე
დაიწყო და მიმდინარეობს მუშაობა სხვადასხვა სამართლებრივი აქტების პროექტებზე.
 2014 წლის 26 დეკემბერს მიღებული იქნა ახალი ნარჩენების მართვის კოდექსი,
რომელიც
ეფუძნება ნარჩენების შესახებ 2008 წლის 19 ნოემბრის

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/98/EC დირექტივას და ნაგავსაყრელების
შესახებ 1999 წლის 26 აპრილის საბჭოს 1999/31/EC დირექტივას, (EC) N1882/2003
რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად. ახალი კანონმდებლობის
შესაბამისად, 2016 წლის 1 აპრილს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2016-2030
წლების ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა
2016-2020 წლებისთვის.
 2017 წლის 1 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსი“, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებული ძირითადი
ვალდებულებები ამოქმედდა 2018 წლის 1 იანვრიდან. კოდექსი ეფუძნება

გარკვეული სახელმწიფო და კერძო პროექტების გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების შესახებ 2011 წლის 13 დეკემბრის 2011/92/EU დირექტივას და
„გარკვეული გეგმებისა და პროგრამების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
შესახებ“, 2003 წლის 26 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/35/EC
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დირექტივას, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების მონაწილეობას გარემოს
დაცვასთან დაკავშირებული კონკრეტული გეგმებისა და პროგრამების
შემუშავებაში. კოდექსი აფართოებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისადმი
დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალს, ახანგრძლივებს გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების პროცედურის ვადებს, უზრუნველყოფს საჯარო
კონსულტაციების ეფექტიან მექანიზმებს. პირველად საქართველოში დაინერგება
სექტორული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა, რაც ქვეყნის
სივრცითი და ეკონომიკური დაგეგმვისას შეუწყობს ხელს გარემოს დაცვითი
ინტერესების გათვალისწინებას.
 საზღვაო

გარემოს
დაცვის
პოლიტიკის
სფეროში
საზოგადოებრივი
ქმედებებისათვის ჩარჩოს შემუშავების შესახებ 2008 წლის 17 ივნისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/56/EC დირექტივასთან დაახლოების მიზნით,
„საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ“ საქართველოს კანონში 2018 წლის 23
მარტს შეტანილი იქნა ცვლილება, რომლის შესაბამისადაც საქართველოს
მთავრობამ 2022 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა შეიმუშავოს „შავი ზღვის დაცვის
ეროვნული საზღვაო სტრატეგია და ზღვის გარემოს კარგი ხარისხობრივი
მდგომარეობის მიღწევის სამოქმედო პროგრამა“.

 ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცველობის შემცირების შესახებ 1999

წლის 26 აპრილის 1999/32/EC დირექტივის, რომელიც შესწორებულია
N 1882/2003 (EC რეგულაციის და 2005/33/EC დირექტივის შესაბამისად,
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 მაისის №256 დადგენილებით მიღებული
იქნა ტექნიკური რეგლამენტი ,,ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის
შემცველობის ზღვრული მნიშვნელობების დადგენის შესახებ დამტკიცების
თაობაზე’’.
 „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ევროპაში უფრო სუფთა ჰაერის შესახებ“

2008 წლის 21 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/50/EC დირექტივისა და
„ატმოსფერულ ჰაერში დარიშხანის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლის, ნიკელის და
პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის შესახებ“ 2004
წლის 15 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/107/EC დირექტივის
შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის №383
დადგენილებით მიღებული იქნა „ტექნიკური რეგლამენტი – ატმოსფერული
ჰაერის
ხარისხის
სტანდარტების
დამტკიცების
შესახებ“.
აღნიშნული
დადგენილებით
დგინდება
ატმოსფერულ
ჰაერში
დამბინძურებლების
კონცენტრაციის ზღვრული მნიშვნელობები, სახეობები და ჩამონათვალი,
რომელთა დაცვაც უზრუნველყოფს ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ
გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას ან/და შემცირებას.
ასოცირების შეთანხმების მიღმა გატარებული რეფორმები
 2018 წლის 20 აპრილს ნარჩენების მართვის კოდექსში განხორციელდა ცვლილება,
რომლის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა „ტექნიკური
რეგლამენტი „პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის
შესახებ“. აღნიშული საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
შემუშავდა ,,შეფუთვისა და შეფუთვის ნარჩენების შესახებ“ ევროპარლამენტის და
ევროსაბჭოს 1994 წლის 20 დეკემბრის 94/62/EC დირექტივის და განსაკუთრებით,
დირექტივაში 2015 წელს შესული დამატებების (დირექტივა 2015/720)
შესაბამისად, რომლებიც უშუალოდ ეხება მსუბუქი (50 მიკრონამდე სისქის)
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პლასტიკის პარკების მოხმარების შემცირებისთვის გასატარებელ ზომებს.
პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ტერიტორიაზე პლასტიკის პარკების (მათ
შორის,
ე.წ
„ოქსოდეგრადირებადი
პლასტიკის
პარკების“),
ასევე,
ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების წარმოებასთან, იმპორტთან
და რეალიზაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დადგენას. აღნიშნულ
დირექტივასთან საკანონმდებლო დაახლოების ვალდებულება არ არის
გათვალისწინებული ასოცირების შეთანხმებით.
მომავალი გეგმები:
 „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ შემუშავებული კანონის მიღება, რომელიც
მიზნად ისახავს „ბუნებრივი ჰაბიტატებისა და ველური ფაუნისა და ფლორის
კონსერვაციის შესახებ“, 1992 წლის 21 მაისის საბჭოს 92/43/EC დირექტივასთან
97/62/EC, 2006/105/EC დირექტივების და (EC) N 1882/2003 რეგულაციის მიერ
შეტანილი შესწორებების შესაბამისად, და „გარეული ფრინველების კონსერვაციის
შესახებ“ 2009 წლის 30 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/147/EC
დირექტივასთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას.
 „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება,
რომლის მიზანია გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ 2004 წლის 21
აპრილის
ევროპარლამენტისა
და
საბჭოს
2004/35/EC
დირექტივასთან
საკანონმდებლო დაახლოება და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ისეთი
სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დაეფუძნება „დამაბინძურებელი იხდის
პრინციპს“ და რომლის მიზანიც იქნება გარემოსთვის მიყენებული ზიანის
პრევენცია და აღმოფხვრა/შერბილება.
 „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება, რომლის
მიზანია წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპების შესაბამისად
და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის შიდა
წყლების, გარდამავალი წყლებისა და სანაპირო წყლების დაცვისა და მდგრადი
გამოყენებისათვის ძირითადი საფუძველის ჩამოყალიბება, „წყლის პოლიტიკის
სფეროში საზოგადოებრივი მოქმედებისათვის ჩარჩოს შემუშავების შესახებ“ 2000
წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000/60/EC დირექტივასთან,
2455/2001/EC გადაწყვეტილებით შეტანილი შესწორებების შესაბამისად, და წყლის
ხარისხის და წყლის რესურსების მართვის მიმართულებით ასოცირების
შეთანხმებით გათვალისწინებულ სხვა დირექტივებთან დაახლოების გზით.
 „ქიმიური ნივთიერებებით ან ქიმიური ნარევებით გამოწვეული მასშტაბური
ავარიების პრევენციის შესახებ“ კანონპროექტის შემუშავების დასრულება და
მიღება, რომლის მიზანია მასშტაბური ავარიების პრევენცია და მათი
ზემოქმედების შემცირება ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე, „სახიფათო
ნივთიერებების გამოყენებასთან დაკავშირებული დიდი ავარიების საფრთხეების
შესახებ“ 2012 წლის 4 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2012/18/EU
დირექტივის შესაბამისად.
 „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება, რომელიც მიზნად
ისახავს ინტეგრირებული სანებართვო სისტემის შემოღებას და საუკეთესო
ხელმისაწვდომი ტექნიკის დანერგვას „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 2010 წლის
24 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/75/EU დირექტივის შესაბამისად.
 „გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის დადგენილების მიღება, რომელიც ითვალისწინებს ,,საზოგადოების
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გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ 2003 წლის 28
იანვრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/4/EC დირექტივის მოთხოვნებს და
განსაზღვრავს
ადმინისტრაციული
ორგანოების
მიერ
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ
საკითხებს.
 „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის მიღება, რომლის მიზანია
ატმოსფერული
ჰაერის
ხარისხის
მართვის
სისტემის
ჩამოყალიბება
აგლომერაციებსა და ზონებში. ასევე, ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის
სისტემის გაუმჯობესება „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ევროპაში უფრო
სუფთა ჰაერის შესახებ“ 2008 წლის 21 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2008/50/EC დირექტივისა და „ატმოსფერულ ჰაერში დარიშხანის, კადმიუმის,
ვერცხლისწყლის, ნიკელის და პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების
შემცველობის შესახებ“ 2004 წლის 15 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2004/107/EC დირექტივასთან დაახლოების გზით.

4.2. სოფლის მეურნეობა
საქართველოში სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია, რომლის
პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება და მიზნობრივი გამოყენება ქვეყნის
ეკონომიკისათვის
სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია.
საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმებაში, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი აქვს დათმობილი სოფლის
მეურნეობის სფეროს, განსაკუთრებით, სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ნაწილში, რაც
ევროკავშირის სტანდარტებთან და ნორმებთან მის დაახლოებას ითვალისწინებს.
სოფლის მეურნეობის სფეროში ასოცირების შეთანხმების შესრულება:


მიღებულ იქნა „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020
წლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის
11 თებერვლის N167 განკარგულება, რომლის მიზანია ქვეყანაში ისეთი გარემოს
შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს სურსათის უვნებლობას და უსაფრთხოებას,
სოფლის მეურნეობის სფეროში კომპეტენტურობის გაზრდას და ხელს შეუწყობს
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას, სოფლის მეურნეობის
მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით უზრუნველყოფს სოფლად
სიღარიბის დაძლევას.

 მიღებულ

იქნა

„საქართველოს

სოფლის

განვითარების

2017-2020

წლების

სტრატეგიისა და 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის
30 დეკემბრის N631 დადგენილება, რომლის მიზანია ადგილობრივი ბიზნესის
განვითარება, სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველყოფა და მოსახლეობის
ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. სტრატეგიაში განსაკუთრებული ყურადღება
ექცევა

საქართველოს

ბუნებრივი

და

კულტურული

მემკვიდრეობის

ღირებულებებს.
 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ
დამტკიცებულ

იქნა

„სასოფლო-სამეურნეო

სტრატეგია“,
რომლის
კონკურენტუნარიანობის

მიზანია
ამაღლება

ექსტენციის

საქართველოს
ფერმერთათვის

2017-2019

წლის

სოფლის
მეურნეობის
ახალი ტექნოლოგიების

გაცნობისა და ცოდნის გაზიარების გზით.
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 აქტიურად ხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა,
რაც მოიცავს სხვადასხვა სახის სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით ისეთი
დარგების ხელშეწყობას, როგორებიცაა თხილის წარმოება, მეფუტკრეობა, რძის
წარმოება, მევენახეობა და მაღალმთიანი რეგიონების მხარდაჭერა.
 წარმატებით

ხორციელდება

სასოფლო-სამეურნეო

საქმიანობით

დაკავებულ

პირთათვის დახმარების სახელმწიფო პროგრამები, როგორიცაა შეღავათიანი აგრო
კრედიტი, აწარმოე საქართველოში, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოთა
თანადაფინანსების პროექტი, აგრო დაზღვევის პროექტი, პროგრამა „დანერგე
მომავალი“, აგრო წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, სოფლად ახალგაზრდა
მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“, ჩაის პლანტაციების
რეაბილიტაციის პროგრამა.
 ხორციელდება ექსტენციის პროგრამა, რომლის საშუალებით, საქართველოს ყველა
მუნიციპალიტეტში ოპერირებს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრები. მათი
მიზანია ფერმერების ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა
სასოფლო-სამეურნეო მიწების ათვისება, ცხოველთა და მცენარეთა დაცვა, ახალი
ტექნოლოგიების გამოყენება და სხვა.
სოფლის მეურნეობის სფეროში ასოცირების შეთანხმების მიღმა განხორციელებული
ღონისძიებები:
 მიღებულ იქნა

„ტექნიკური რეგლამენტი – ხილის წვენისა და ადამიანის

მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა მსგავსი პროდუქტების დამტკიცების
შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2017 წლის 8 დეკემბრის N536
დადგენილება). აღნიშნული დადგენილება შემუშავებულია ევროპარლამენტის და
საბჭოს 2008 წლის 15 იანვრის No 2001/112 დირექტივის შესაბამისად, რომელიც
ადგენს მოთხოვნებს ხილის წვენისა და სხვა მსგავსი პროდუქტის მიმართ და
აწესრიგებს ბიზნეს-ოპერატორის მიერ ხილის წვენისა და სხვა მსგავსი
პროდუქტების წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების პირობებს. აღნიშნული
მიზნად

ისახავს

ხილის

წვენის,

ხილის

კონცენტრირებული

წვენის,

კონცენტრატისგან დამზადებული ხილის წვენის, წყლით ექსტრაგირებული
ხილის წვენის (დიფუზური წვენი), ხილის წვენის ფხვნილის – დეჰიდრირებული
(გაუწყლოებული) ხილის წვენის, ხილის ნექტრის, სასმელი ხილის წვენით/ხილის
წვენიანი

სასმელის

რეგულირების

წარმოების,

ერთიანი

გადამუშავების,

პრინციპების

დისტრიბუციის

განსაზღვრასა

და

ეტაპებზე

მომხმარებელთა

უფლებების დაცვას.
 მიღებულ იქნა „რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის N152
დადგენილება, რომელიც შემუშავებულია ევროკავშირის დირექტივებისა და
რეგულაციების მიხედვით (EC 853/2004; EC 97/80; EC 2001/114; EC 98/582; EC
2991/94; EC 2799/1999; EC 445/2007) და ადგენს მოთხოვნებს რძის, რძის ნაწარმის
და რძის შემცველი პროდუქტის მიმართ და აწესრიგებს

ბიზნეს-ოპერატორის

მიერ რძის, რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის წარმოებისა და
ბაზარზე განთავსების პირობებს. ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს, რძისა
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და რძის ნაწარმის, რძის შემცველი პროდუქტის წარმოების, გადამუშავების,
დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და
მომხმარებელთა უფლებების დაცვას.
მომავალი გეგმები:
 გაგრძელდება მუშაობა ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების, ინსტიტუციური დაახლოების და კანონმდებლობის აღსრულების
კუთხით.

 საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტრო

გააგრძელებს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას და დარგში არსებული
მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობას სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამების და
პროექტების, მათ შორის ექსტენციის მეშვეობით, ასოცირების შეთანხმებით
ნაკისრი ვალდებულებების იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით.

სოფლის მეურნეობის სფეროში ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი ღონისძიებები:
 2020 წლიდან მოხდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების
სტრატეგიის განახლება.
 გაგრძელდება

სასოფლო-სამეურნეო

დარგში

კოოპერაციის

განვითარების

მხარდაჭერა.
 წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული მიწების ფართობების გაზრდის
მიზნით, განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი
(სადრენაჟე) სისტემები. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე სისტემების
დანერგვას.
 სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის მიზნით, შეიქმნება
ფერმერთა რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემა;
 შეიქმნება ქარსაფარი ზოლების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა. ახალი
კანონით გაიმიჯნება შესაბამის უწყებებს შორის კომპეტენციები და მართვასთან
დაკავშირებული

პასუხისმგებლობები,

განისაზღვრება

ქარსაფარი

ზოლების

გაშენების/აღდგენის, მოვლისა და მფლობელობის წესები და პროცედურები,
დაიწყება ქარსაფარი ზოლების აღდგენა/გაშენება;
 საქართველო გააგრძელებს თანამშრომლობას ევროპის სამეზობლო პროგრამა
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD) მიზნების
გაფართოების კუთხით, რათა მომდევნო ფაზაში ასახულ იქნას სანიტარული და
ფიტოსანიტარული კუთხით გატარებული ღონისძიებები, ასევე სოფლის და
სოფლის მეურნეობის განვითარების სხვა ასპექტები.

4.3 ენერგეტიკა
საქართველოს ენერგეტიკა ხასიათდება სწრაფად მზარდი მოხმარებით, რომლის
დაკმაყოფილებასაც ვერ უზრუნველყოფს ქვეყანაში არსებული სიმძლავრეები, ხოლო
ახალი სიმძლავრეების იმპლემენტაცია არ შეესაბამება მოთხოვნის დინამიკას. გარდა
ამისა, ადგილობრივ რესურსზე მომუშავე სიმძლავრეების უმეტესობაზე (ძირითადად
ჰიდროელექტროსადგურები) მოქმედებს სეზონური ფაქტორები. ყოველივე აღნიშნული
იწვევს იმპორტზე მოთხოვნის და შესაბამისად, ენერგოდამოკიდებულების ზრდას.
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ზემოაღნიშნული გამოწვევის საპასუხოდ, მიმდინარეობს მუშაობა შემდეგი
ძირითადი
მიმართულებებით:
ადგილობრივ
რესურსებზე
მომუშავე
ახალი
სიმძლავრეების იმპლემენტაციის უზრუნველსაყოფად კერძო ინვესტიციების მოზიდვის
ხელშეწყობა და საქართველოს ენერგეტიკული სისტემების მეზობელი ქვეყნების
სისტემებთან
კავშირის
გაძლიერება,
მ.შ.
ახალი
ტრანსასაზღვრო
ურთიერთდამაკავშირებლების
(Interconnectors)
მშენებლობის
და
რეგიონული
პროექტების (მ.შ. ევროკავშირთან ფიზიკური დაკავშირების პროექტები) ინიცირების
გზით, რაც ხელს შეუწყობს ენერგიის იმპორტ/ექსპორტის (ზაფხულის სეზონზე)
მიმართულებების დივერსიფიცირებას, არამხოლოდ უშუალო მეზობელი ქვეყნების,
არამედ რეგიონალური მასშტაბით. ამ მიმართულებების კონტექსტში და მათ
უზრუნველსაყოფად
პარალელურად
მიმდინარეობს
ქვეყნის
გადამცემი
და
გამანაწილებელი
სისტემების
რეაბილიტაცია-გაძლიერების
პროცესი,
გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, რაც ასახულია შესაბამისი ქსელების
განვითარების ათწლიან გეგმებში.
ენერგეტიკის სფეროში ასოცირების შეთანხმების შესრულება
ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის
დირექტივებისა და რეგულაციების საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის
საკითხები
რეგულირდება
ენერგეტიკული
გაერთიანების
დამფუძნებელ
ხელშეკრულებასთან საქართველოს მიერთების ოქმით განსაზღვრული პირობებისა და
ვადების გათვალისწინებით. აღნიშნული ოქმის მოთხოვნების შესაბამისად მიღწეულ იქნა
შემდეგი სახის პროგრესი:
 მომზადებულია „შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების
შესახებ 2010 წლის 19 მაისის 2010/31/EU დირექტივის მოთხოვნების
იმპლემენტაციას.
 შემუშავებულია „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს
კანონის პროექტი გამომდინარე კანონპროექტებთან ერთად, რომლებიც
ითვალისწინებენ ევროკავშირის შემდეგი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა
საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაციას:
ა) ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 13 ივლისის 2009/72/EC
დირექტივა ელექტროენერგიის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესებისა და
2003/54/EC დირექტივის გაუქმების შესახებ;
ბ) ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 13 ივლისის N714/2009 (EC)
რეგულაცია ელექტროენერგიის ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ქსელზე დაშვების
პირობებისა და 1228/2003 (EC) რეგულაციის გაუქმების შესახებ;
გ) 2006 წლის 18 იანვრის 2005/89/EC დირექტივა ელექტროენერგიის მიწოდებისა
და ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
ზომების შესახებ;
დ) 2009 წლის 13 ივლისის 2009/73/EC დირექტივა ბუნებრივი გაზის შიდა
ბაზრისათვის საერთო წესებისა და 2003/55/EC დირექტივის გაუქმების შესახებ;
ე) 2009 წლის 13 ივლისის N 715/2009 (EC) რეგულაცია ბუნებრივი გაზის გადამცემ
ქსელზე დაშვების პირობებისა და N1775/2005 (EC) რეგულაციის გაუქმების
შესახებ;
ვ) 2004 წლის 26 აპრილის 2004/67/EC დირექტივა ბუნებრივი გაზის მიწოდების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომების შესახებ;
აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ იქნა ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის
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წინასწარი კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს იმ ძირითად ღონისძიებებს,
სათანადო ვადების მითითებით, რაც უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად,
კანონის
მიღების
შემდეგ,
ელექტროენერგიის
ბაზრის
გახსნისა
და
გამჭვირვალეობის უზრუნველსაყოფად რაც წარმოადგენს ევროკავშირის ზემოთ
ჩამოთვლილი შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას.
 „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების
შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს განახლებადი
ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობისა და
2001/77/EC და 2003/30/EC დირექტივებში ცვლილებების შეტანისა და შემდგომში
მათი გაუქმების შესახებ 2009 წლის 23 აპრილის 2009/28/EC დირექტივის
მოთხოვნათა იმპლემენტაციას;
 „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს ენერგოეფექტურობის შესახებ და დირექტივებში 2009/125/EC და
2010/30/EU ცვლილებების შეტანისა და დირექტივების 2004/8/EC და 2006/32/EC
გაუქმების შესახებ 2012 წლის 25 ოქტომბრის 2012/27/EU დირექტივის მოთხოვნათა
იმპლემენტაციას;
 „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს „ენერგომომხმარებელი პროდუქტის მიერ ენერგიისა და სხვა
რესურსების მოხმარებისა და პროდუქტის შესახებ სტანდარტული ინფორმაციის
მითითების თაობაზე“ 2010 წლის 19 მაისის 2010/30/EU დირექტივის მოთხოვნათა
იმპლემენტაციას (ეს დირექტივა, რომელიც ოქმით იყო გათვალისწინებული,
გაუქმებულ იქნა ენერგოეტიკეტირების სამართლებრივი ჩარჩოს დადგენისა და
2010/30/EU დირექტივის გაუქმების შესახებ 2017 წლის 4 ივლისის 2017/1369
რეგულაციით და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კანონპროექტის შესაბამისობაში მოყვანა
აღნიშნულ რეგულაციასთან);
გარდა ამისა, ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, მზადდება ენერგიის
მომხმარებელი
პროდუქტის
ეკო-დიზაინის
შესახებ
კანონის
პროექტი
და
კანონქვემდებარე აქტები, ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2005/32/EC და 2009/125/EC
დირექტივების და თანმდევი რეგულაციების იმპლემენტაციის მიზნით, რომელთა
საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაცია არ რეგულირდება ენერგეტიკული
გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს მიერთების ოქმით.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ შესრულებულ იქნა
ენერგეტიკული სტატისტიკის შესახებ 2018 წლის 22 ოქტომბრის 1099/2008/EC
რეგულაციისა და ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის ფასების ევროპული
სტატისტიკის შესახებ და 2008/92/EC დირექტივის (ეს დირექტივა იყო ოქმით
გათვალისწინებული) გაუქმების შესახებ 2016 წლის 26 ოქტომბრის 2016/1952
რეგულაციის
მოთხოვნები.
ყველა
შესაბამისი
ინფორმაცია და
მონაცემები
(სამომხმარებლო ფასები, ენერგეტიკული სტატისტიკის ინდიკატორები) სისტემატურად
ქვეყნდება საქსტატის ვებ-გვერდზე და ეგზავნება ევროსტატს და საერთაშორისო
ენერგეტიკულ სააგენტოს. საქსტატი მჭიდროდ თანამშრომლობს ამ ორგანიზაციების
ექსპერტებთან ენერგეტიკული სტატისტიკის ხარისხის ამაღლების მიზნით.
მომავალი გეგმები:
 ზემოთჩამოთვლილი

კანონპროექტების

დამტკიცება და სათანადო
განხორციელების მიზნით.
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საქართველოს

ღონისძიებების

გატარება

პარლამენტის
მათი

მიერ

მოთხოვნების
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 ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ბაზრების მოდელების კონცეფციების
დამტკიცება,

რომლებიც

გაითვალისწინებენ

ბაზრების

გახსნის

ეტაპებს

და

განსახორციელებელ ღონისძიებებს;
 გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემების ოპერატორების განცალკევების გეგმების
დამტკიცება-განხორციელება;
 უნივერსალური

მომსახურების

მიმწოდებლის

და

ბოლო

ალტერნატივის

მიმწოდებლის განსაზღვრა;
 ელექტროენერგიის/ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესების დამტკიცება.
ასოცირების შეთანხმების მიღმა განხორციელებული რეფორმები:
„ენერგეტიკული გაერთიანების“ მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით, ასოცირების
შეთანხმებით გათვალისწინებულის გარდა, „ენერგეტიკული გაერთიანების“ სივრცეში
იმპლემენტაციის მიზნით გავრცელდა ევროკავშირის რეგულაციები, როგორც
ელექტროენერგიის, ისე გაზის ქსელის წესებთან დაკავშირებით:
 რეგულაცია №2016/631 ელექტროენერგიის წარმოების წყაროს ქსელთან მიერთების
შესახებ (requirements for grid connection of generators);
 რეგულაცია №2015/703 გაზის სფეროში თანაოპერირებისა და მონაცემთა გაცვლის
წესების შესახებ (Interoperability and Data Exchange Rules);
 რეგულაცია №2016/1388 ელექტროენერგიის სფეროში მომხმარებელთა მიერთების
შესახებ (Network Code on Demand Connection);
 რეგულაცია №2016/1447 მაღალი ძაბვის მუდმივი დენის სისტემებისა და მუდმივ
დენთან დაკავშირებული ელექტროენერგიის პარკის მოდულების ქსელთან
მიერთების მოთხოვნების შესახებ (requirements for grid connection of high voltage direct
current systems and direct current-connected power park modules);
 რეგულაცია №1099/2008 ჩანაცვლდა ევროკავშირის ახალი რეგულაციით - №2016/1952.
 დირექტივა №2010/30/EU ენერგომომხმარებელი პროდუქტების მიერ ენერგიისა და
სხვა რესურსების მოხმარების შესახებ სტანდარტული ინფორმაციის მითითებისა და
ეტიკეტირების თაობაზე ჩანაცვლდა რეგულაციით №2017/1369.
ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი რეფორმები:
 მიმდინარეობს სისტემატიური მოლაპარაკებები, რათა სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემამ“, როგორც ქვეყნის გადამცემი სისტემის ოპერატორმა მოიპოვოს
ევროპის

გაერთიანებული/სინქრონული

გადამცემი

სისტემის

ოპერატორების

ორგანიზაციის ENTSO-E-ს დამკვირვებელი წევრის სტატუსი, რაც ხელს შეუწყობს
ქსელის

ოპერირებასთან

მოთხოვნების
სისტემაში.

დაკავშირებით

იმპლემენტაციის

პროცესს

ევროკავშირში

მოქმედი

ტექნიკური

საქართველოს

ელექტროენერგტიკულ

 მიმდინარეობს მუშაობა ევროკავშირის სხვა დირექტივა/რეგულაციების გადმოტანის
მიმართულებით,

რომლებიც

მინისტრთა

საბჭოს

გადაწყვეტილებით

უნდა

დამტკიცდეს, კერძოდ:


რეგულაცია №1227/2011 საბითუმო ენერგეტიკული ბაზრების ინტეგრაციისა და
გამჭვირვალობის შესახებ;
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ბუნებრივი გაზის ქსელის წესებთან დაკავშირებული მიმართულებები: გადაცემის
სისტემებში გაზის ქსელის გამტარუნარიანობის გადანაწილების მექანიზმებისა
(რეგულაცია
სტრუქტურები

№2017/459)
(№2017/460),

და

გადაცემის
თუმცა

ჰარმონიზებული

საქართველოს

არ

სატარიფო

უნდა

შეეხოს

ტრანსსასაზღვრო ურთიერთობებთან დაკავშირებული მუხლები, რომელთან
დაკავშირებით უნდა გაკეთდეს შესაბამისი დათქმები.

4.4. განათლება და მეცნიერება
განათლება წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას და
მნიშვნელოვან პირობას ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის. ქვეყნის ეკონომიკურ
ზრდაზე, სოციალურ სამართლიანობასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზე
ორიენტირებული ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების სისტემა, საქართველოს
მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და დეკლარირებულია, როგორც ქვეყნის
განვითარების ძირითადი ქვაკუთხედი.
ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში, განათლების და მეცნიერების
მიმართულებით, საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ასოცირების
შეთანხმების ფარგლებში, წარმატებული ნაბიჯები ხორციელდება ქართული განათლების
სივრცის ევროპულთან დაახლოების მიზნით.
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია ევროკავშირთან თანამშრომლობის
გაღრმავება განათლების ყველა საფეხურის მოდერნიზების, ხარისხის გაუმჯობესებისა და
ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ცხოვრების
მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისა და ინკლუზიური განათლების დანერგვის
მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას.
განათლების სექტორთან ერთად, საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია
მეცნიერების ხელშეწყობა, რაც მოიცავს სამოქალაქო სამეცნიერო კვლევების,
ტექნოლოგიების განვითარებისა და დემონსტრირების (RTD) ყველა სფეროში
ევროკავშირთან თანამშრომლობის ხელშეწყობას და ევროკავშირის ქვეყნების საუკეთესო
პრაქტიკის დანერგვას.
განათლების და მეცნიერების სფეროში ასოცირების შეთანხმების განხორციელება:
 2004 წლის 15 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს გადაწყვეტილების (N
2241/2004/EC) კვალიფიკაციებისა და კომპეტენციების გამჭვირვალობისთვის
გაერთიანების ერთიანი ჩარჩოს შესახებ (Europass) რეკომენდაციის შესრულების
მიზნით, განხორციელდა საკანონდებლო ცვლილებები, კერძოდ 2018 წლის 5
ოქტომბერს ძალაში შევიდა „პროფესიული განათლების შესახებ კანონი“, რომლის
საფუძველზე შემუშავდა დიპლომის ფორმა, სერტიფიკატის ფორმა, დიპლომისა
და სერტიფიკატის დანართის ფორმა.
 1998 წლის 24 სექტემბრის საბჭოს უმაღლესი განათლების სფეროში ხარისხის
უზრუნველყოფისთვის ევროპული თანამშრომლობის შესახებ (N 98/561/EC)
რეკომენდაციის შესრულების მიზნით, 2018 წლიდან ხორციელდება უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი გამჭვირვალე სისტემა და
პროცედურები. შედეგად, საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა და ხარისხის შეფასების მეთოდოლოგია
უფრო მეტად დაუახლოვდა ევროპული უმაღლესი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებს.
 1998 წლის 24 სექტემბრის საბჭოს უმაღლესი განათლების სფეროში ხარისხის
უზრუნველყოფისთვის ევროპული თანამშრომლობის შესახებ (N 98/561/EC)
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რეკომენდაციის შესრულების მიზნით, განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულმა ცენტრმა 2018 წლის თებერვალში ოფიციალურად გააკეთა განაცხადი
ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულ ქსელში (ENQA) გაწევრიანებასთან
დაკავშირებით. ქსელში გაწევრიანება ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება
უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და თანამშრომლობის
გაძლიერების მიმართულებით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების პირობების შესასრულებლად.
2006 წლის 18 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს, მთელი ცხოვრების
მანძილზე სწავლის ძირითად უნარებზე (2006/962/EEC) რეკომენდაციის
შესრულების მიზნით, ძირითადი კომპეტენციები აისახა 90-მდე პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტში და 5000-მდე მოდულში.
ცხოვრების მანძილზე სწავლის ძირითადი უნარების განვითარებას ხელს უწყობს
ახალი კვალიფიკაციების ჩარჩოს პროექტი, რომელიც ჩარჩოს 8 დონისთვის
განსაზღვრავს ტრანსფერულ უნარებს, მარტივიდან რთულისკენ.
2008 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს, მთელი ცხოვრების
მანძილზე სწავლისთვის „კვალიფიკაციების ევროპული ჩარჩოს“ ჩამოყალიბების
თაობაზე (2008/C111/01) რეკომენდაციის შესრულების მიზნით, განხორციელდა
საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს კანონებში „განათლების ხარისხის
განვითარების შესახებ“ და „უმაღლესი განათლების შესახებ“. საკანონმდებლო
ცვლილებები ამოქმედდა 2018 წლის 5 ოქტომბერს.
2009 წლის 18 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს პროფესიული განათლებისა
და ტრენინგისთვის (ECVET) „კრედიტების ევროპული სისტემის“ ჩამოყალიბების
შესახებ (2009/C 155/02) რეკომენდაციის შესრულების მიზნით, განხორციელდა
საკანონმდებლო ცვლილებები, კერძოდ, 2018 წლის 5 ოქტომბერს ძალაში შევიდა
პროფესიული განათლების შესახებ კანონი, რომლის საფუძველზე 2019 წლის
პირველ აპრილამდე შემუშავდება პროფესიული განათლების სფეროში
კრედიტების სისტემის მარეგულირებელი აქტი.
2009 წლის 18 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს პროფესიული განათლებისა
და ტრეინინგისთვის ხარისხის უზრუნველყოფის დამოწმების ევროპული ჩარჩოს
ჩამოყალიბების შესახებ (2009/C 155/01) რეკომენდაციის შესრულების მიზნით,
შესაბამისი მოთხოვნები აისახა პროფესიული განათლების შესახებ ახალ კანონში
და განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ კანონის ცვლილებებში.
ცვლილებები
ეხებოდა
ავტორიზაციის
5
სტანდარტის
შემოღებას
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. მზადაა ავტორიზაციის დებულებაში
შესატანი შესაბამისი ცვლილებები.
2017 წელს, რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრომ შეიმუშავა განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 20172021 და ორწლიანი სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტი სრულად ითვალისწინებს
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებითა და
შესაბამისი დანართებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს განათლების,
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და ახალგაზრდობის, მეცნიერების,
კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების სფეროში.
2017 წელს მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი „განათლების
ხარისხის განვითარების შესახებ“, „უმაღლესი განათლების შესახებ“, „ზოგადი
განათლების შესახებ“ კანონებში და განახლდა კანონი პროფესიული განათლების
შესახებ. საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებები განხორციელდა ეროვნული
კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.
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 პროფესიული განათლების სისტემის ევროკავშირის პრაქტიკასთან დაახლოების
მიზნით, 2017-2018 წლებში განვითარდა კონკრეტული სფეროები, კერძოდ,
საექთნო

განათლება,

ფარმაცია,

ვეტერინარიის

სფეროების

პროფესიული

საგანმანათლებლო სტანდარტები შემუშავდა ევროპის ქვეყნების საუკეთესო
პრაქტიკის ანალიზისა და ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2005 წლის 7
სექტემბრის

2005/36

რეგულირებასთან

დირექტივით

დაკავშირებით

-

პროფესიებში

(ცვლილება

2013

კვალიფიკაციების

წლის

20

ნოემბერი

დირექტივა, 2013/55 ) განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
1

 ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXXII დანართში განსაზღვრულ აქტთან - "2004

წლის 15 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს გადაწყვეტილება №
2241/2004/EC კვალიფიკაციებისა და კომპეტენციების გამჭვირვალობისთვის
გაერთიანების
ერთიანი
ჩარჩოს
შესახებ
(Europass)" საქართველოს
კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის
ხელშეწყობის,

განათლებისა

და

ტრენინგის

თანამედროვე

სისტემების

ჩამოყალიბების, ევროკავშირის თანამშრომლობის პროგრამებში მონაწილეობის,
სტუდენტთა და მასწავლებელთა მობილობის გაზრდის ხელშეწყობისთვის
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა და
წარდგენილ იქნა ინიციატივა ევროპასის სერტიფიკატის დამტკიცების შესახებ.
 2018 წელს „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ კანონში ასახული
ცვლილებების საფუძველზე, ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს პროექტით,
აკადემიურ განათლებაში, განისაზღვრა 180-კრედიტიანი საბაკალავრო და 60კრედიტიანი
შესაძლებლობა,

სამაგისტრო
რაც

ხელს

პროგრამების

და

შეუწყობს

ევროპის

კვალიფიკაციების
ქვეყნებთან

შექმნის

ერთობლივი

პროგრამების
დაგეგმვა-განხორციელებას,
სტუდენტთა
და
აკადემიური
პერსონალის მობილობას, აღიარებისა და სწავლის გაგრძელების პროცესებს.
 უმაღლესი განათლების ევროკავშირის პრაქტიკასთან დაახლოების მიზნით,
განხორციელდა ვეტერინარიის სფეროს პროგრამების განვითარებისთვის ევროპის
ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი და შემუშავდა ვეტერინარიის
დარგობრივი მახასიათებელი ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2005 წლის 7
სექტემბრის
2005/36
დირექტივით
პროფესიებში
კვალიფიკაციების
რეგულირებასთან დაკავშირებით (ცვლილება 2013 წლის 20 ნოემბერი
დირექტივა, 2013/552) განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
 2018 წელს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს პროექტის დონის აღმწერებში
გაერთიანდა ევროპის ორი დიდი ჩარჩოს აღმწერები - უმაღლესი განათლების
ევროპული სივრცის კვალიფიკაციების ჩარჩო - (QF-EHEA) და კვალიფიკაციების
ევროპული ჩარჩო მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისათვის (EQF-LLL).
სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის პროექტის ფორმირებას საფუძვლად
დაედო განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორი (ISCED).
1

ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანართების შესაბამისად, აღნიშნული დირექტივის აპროქსიმაცია
განათლების ქვეთავში არ არის გათვალისწინებული;
2

Ibid;
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 დამტკიცდა და ხორციელდება პროფესიული განათლების 110 მოდულური
პროგრამა; შემუშავდა და განხორციელება დაიწყო 24-მა დუალურმა
საგანმანათლებლო პროგრამამ სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, რკინიგზის,
მშენებლობის და ინჟინერიის მიმართულებებით.
მომავალი გეგმები:
 გაგრძელდება ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულება და შეთანხმებით გათვალისწინებულ რეკომენდაციებთან დაახლოება:


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გააგრძელებს ESG2015-თან

თავსებადი

უმაღლესი

ავტორიზაციის/პროგრამების

საგანმანათლებლო

აკრედიტაციის

დაწესებულებების

სტანდარტებისა

და

პროცედურების დანერგვას ქვეყნის მასშტაბით.


განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების
კლასიფიკატორის

საფუძველზეც

ფორმირდება

ელექტრონული

კვალიფიკაციების რეესტრი ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომელიც ხელს
შეუწყობს

საქართველოს

განათლების

სისტემის

პოპულარიზაციას,

გამჭვირვალობასა და პროგრამებთან, კვალიფიკაციებთან, საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.
 საქართველოს

პროფესიული

განათლების

სისტემის

ხელმისაწვდომობას,
მოდერნიზაციის

და

ევროკავშირის პროფესიული განათლების სივრცესთან დაახლოების მიზნით,
მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ხელშეწყობა - ზრდასრულთა განათლების
სისტემის ფორმალიზება, არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემის
განვითარება, პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირება.
 მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, თანამშრომლობა
გააქტიურდება, საქართველოს“EURAXESS - Rresearchers in Motion"-ის ევროპულ
ქსელში ჩართვისათვის.
ასოცირების მიღმა დაგეგმილი რეფორმები:
 ევროკავშირთან დარგობრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, იდენტიფიცირებულ
იქნა განათლების სფეროში ბლოქჩეინის პლატფორმის დანერგვა, რაც ხელს
შეუწყობს სისტემის ეფექტურ მენეჯმენტს.
 ევროპის ერთობლივი კვლევის ცენტრთან (JRC) თანამშრომლობის გაღრმავება.
ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების და კვლევების ხაზით „Smart
Specialisation Strategies“ შემუშავებისა და განხორციელების მიმართულებით
ევროკავშირთან აქტიური თანამშრომლობა, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონულ
დონეზე ეკონომიკურ განვითარებას, ჩართულობასა და დასაქმებას.
 გაგრძელდება

მუშაობა

ქართველი

სტუდენტებისთვის

ევროპულ

უნივერსიტეტებში სწავლის ხელმისაწვდომობის გამარტივების მიზნით, რაც
გულისხმობს

საქართველოს

მოქალაქეებისთვის

ევროკავშირის

ქვეყნების

სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის ევროკავშირის და
EEA-ს მოქალაქეების მოთხოვნებთან გათანაბრებას, ევროკავშირის „მოქალაქეების
უფლებების

შესახებ

დირექტივისა“
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ევროკომისიის

„თავისუფალი
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გადაადგილების რეგულაციის 492/2011“ მოთხოვნების და ასევე, ევროკავშირის
მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის Grzelczyk-ის
საქმის შესაბამისად.

4.5. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებში თანამშრომლობის
განვითარება, საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ევროპის კულტურულ სივრცესთან დაახლოების მიზნით, საქართველოს
მთავრობის ამოცანაა, ევროკავშირთან კულტურის სფეროში თანამშრომლობის
გაღრმავება, კულტურული მემკვიდრეობისა და კულტურული მრავალფეროვნების
საკითხებზე თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, მათ შორის ქართული კულტურის
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა და ქართულ საზოგადოებაში, ევროპული კულტურული
მემკვიდრეობის მრავალფეროვნების გააზრება.
სპორტის მიმართულებით ევროკავშირთან თანამშრომლობის განვითარების
მიზნით, ყურადღება ექცევა სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში ინფორმაციისა
და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლას, ასევე, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და სპორტის
სოციალური და საგანმანათლებლო ფასეულობების განვითარების თვალსაზრისით
თანამშრომლობის ხელშეწყობას.
ახალგაზრდობის პოლიტიკის მიმართულებით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას, მათ
შორის ქართველი ახალგაზრდების ერთობლივ ინიციატივებში ჩართვას, ასევე,
სამეწარმეო და ინოვაციური უნარების განვითარებას.
კულტურის, სპორტის
განხორციელება:

და

ახალგაზრდობის

სფეროში

ასოცირების

შეთანხმების

 2016 წლის 9 აგვისტოს, საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კულტურული
მარშრუტების გაფართოებული წილობრივი შეთანხმების (Enlarged Partial
Agreement) წევრი, რაც გულისხმობს წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობას
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამაში და შეთანხმებით
გათვალისწინებული ვალდებულებების ეროვნულ დონეზე განხორციელებას.
 ევროკომისიის ინიციატივითა და ევროპის პარლამენტის გადაწყვეტილებით 2018
წელი კულტურული მემკვიდრეობის ევროპულ წლად გამოცხადდა.
 ევროპის კულტურის ერთიან სივრცესთან დაახლოების მიზნით, 2018 წლიდან
დაიწყო კულტურის სექტორის ეტაპობრივი გადასვლა საჯარო დაფინანსების
მოდელზე, რომელიც შემუშავდა 2017 წელს „ასოცირების ხელშეკრულების
განხორციელების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში“ მომზადებულ ანგარიშში
„From Strategy to action: Transition to a European-Style Public Funding System and
Creation of a Georgian National Culture Fund” მოცემული რეკომენდაციების
საფუძველზე.
 2017

წელს

ევროკავშირის

აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

კულტურისა

და

კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა კვლევები და მომზადდა
შემდეგი ანგარიშები: "კულტურის ინდიკატორები განვითარებისათვის" (CDIS),
„შემოქმედებითი
ინდუსტრიების
განვითარება
საქართველოში“
„საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარება საქართველოში“.
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 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის კვირეულში, საქართველომ საპატიო
სტუმარი ქვეყნის სტატუსით მიიღო მონაწილეობა, სადაც ქართული პროგრამა
კონცეფციით „Georgia Made by Characters / ანბანით მოთხრობილი საქართველო“
წარადგინა.
 2018 წელს საქართველო ევროკომისიის ინიციატივას - ევროპის სპორტის
კვირეულს “#BeActive” პირველად შეუერთდა, რომელიც მიზნად ისახავს ევროპის
მასშტაბით სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციას და სპორტის
მასობრიობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდას.
 ყველა დაინტერესებულ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობით, შემუშავდა ახალი
კანონის პროექტი „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“, რამდენადაც
არსებული კანონმდებლობა (საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“) ვერ
პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს.
 შემუშავდა

„მასობრივი

სპორტის

ხელმისაწვდომობისა

და

განვითარების

სტრატეგია“, სფეროში არსებული გამოწვევების დაძლევისა და ეფექტური
განვითარების მიზნით. სტრატეგიის შემუშავების პროცესში გამოყენებულ იქნა
ევროკავშირის ექსპერტული მხარდაჭერა.
მომავალი გეგმები:
 ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავება „შემოქმედებითი ევროპის“ ყველა
ქვე-პროგრამაზე წვდომის მოსაპოვებლად და ამ მიზნით ევროპის პარლამენტისა
და

ევროპის

საბჭოს

2012

წლის

10 მარტის

2010/13/EU

დირექტივასთან

დაახლოვება.
 კულტურული მემკვიდრეობისა და მისი დაცვის შესახებ საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტის მიღება.
 2019 წლის აპრილ-მაისში, საქართველოში „ევროპის კულტურის დღეების“
ჩატარება.


ევროკავშირსა და საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების
მხარდაჭერის მიზნით, შემოქმედებითი ინდუსტრიების მრავალფუნქციური ვებპლატფორმის შექმნა.

 „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ კანონპროექტის მიღება.
 „მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობისა და განვითარების სტრატეგიის“, და
სამოქმედო გეგმის დამტკიცება საქართველოს მთავრობის მიერ.
 საქართველოს

სახელმწიფო

ახალგაზრდული

პოლიტიკის

დოკუმენტის

გადამუშავება და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება;
 „სპორტული მთლიანობის სტრატეგიის“ შემუშავება.
 ევროკომისიასთან

თანამშრომლობის

გაღრმავება

საქართველოში

ევროპის

სპორტის კვირეულის “#BeActive კამპანიის” განხორციელების მიზნით.
 2021

წელს

ბელგიის

სამეფოში

ხელოვნების

საერთაშორისო

ფესტივალზე

"ევროპალია", საქართველოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობა.
 2021 წელს, პარიზის წიგნის ბაზრობაზე, საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის
სტატუსით მონაწილეობა.
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ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი რეფორმები:
 ევროკავშირთან კონსულტაციების დაწყება, ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის
ერთობლივ

პროექტში

„Routes4U

Project”

ჩართვის

შესაძლებლობების

მიმართულებით. პროექტის მიზანია რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა
კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკის დახმარებით. პროექტის აქტივობები
მოიცავს

გაიდლაინების

შემუშავებას

პოლიტიკის

დოკუმენტებისთვის,

ელექტრონული სწავლების მოდულებით ახალი კომპეტენციების და უნარების
განვითარებას, ტურიზმის მექანიზმების განვითარებას.
 ევროკავშირის მხარდაჭერით, ქართველი ხელოვანებისა და კულტურის სფეროს
პროფესიონალებისთვის, მოკლევადიანი მობილობის პროგრამის „კულტურის
ხიდების“ შემუშავება და ამოქმედება, მკვლევარების მობილობის პროგრამის
მსგავსად.
 ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავება, ევროკავშირის საერთაშორისო
კულტურული ურთიერთობების სტრატეგიის მიზნების განხორცილების მიზნით.
 2018 წლის 27 ნოემბერს დამტკიცებული ევროპის კულტურის ახალი დღის
წესრიგის კულტურის 2019-2020 სამუშაო გეგმის სტრატეგიული პრიორიტეტების
შესაბამისად,

საქართველოსა

და

ევროკავშირს

შორის

საერთაშორისო

კულტურული ურთიერთობების განმტკიცება შემდეგი მიმართულებებით: (1)
კულტურის, როგორც მდგრადი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების
მამოძრავებელი

ძალის

ხელშეწყობა;

(2)

მშვიდობიანი

თემთაშორისი

ურთიერთობების მიზნით, კულტურისა და კულტურათშორისი დიალოგის
ხელშეწყობა;

(3)

არტისტების,

კულტურისა

და

შემოქმედებითი

პროფესიონალებისთვის ხელშემწყობი ეკოსისტემის შექმნა; (4) კულტურული
მემკვიდრეობის საკითხებზე თანამშრომლობის გაძლიერება.

4.6 კავშირგაბმულობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
საქართველოში მზარდი ტემპით ვითარდება კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო
და თანამედროვე ტექნოლოგიების და ინოვაციების დანერგვა, რაც ხელს უწყობს
საქართველოს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა მომსახურების გამარტივებას და ზოგადად
ქვეყანაში ინოვაციური მიდგომის ჩამოყალიბებას. ამ მიმართულებით, საქართველოს
მთავრობის მიზნებია ციფრული უთანასწორობის აღმოფხვრა და ფართოზოლოვანი
ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება, ელექტრონული კომუნიკაციების, ფოსტის
და მაუწყებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიებით განვითარება, მეწარმეობის და
კონკურენციის განვითარება. ასევე, ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო და
ენერგეტიკულ დერეფნებთან ერთად, ახალი საინფორმაციო და საფოსტო სივრცის
ფორმირება და ელექტრონული კომერციის განვითარება.
2017 წლის ბოლოს, ფიქსირებული ფართო-ზოლოვანი ინტერნეტის აბონენტების
რაოდენობამ 774 000 ერთეულს მიაღწია, რაც 48,5%-ით (253 000 აბონენტით) მეტია 2013
წელთან შედარებით, ხოლო 2017 წელს ფიქსირებული ფართო-ზოლოვანი ინტერნეტის
აბონენტების სიხშირემ 100 მოსახლეზე 20,8% შეადგინა. ამასთან ერთად, 2017 წელს
მობილური ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა 2013 წელთან შედარებით 79,8 % ით გაიზარდა.
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განხორციელებული ღონისძიებები, მათ შორის საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება
 ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში 2013-2017 წლებში საქართველოს
ეროვნულ სტანდარტებად დარეგისტრირებულ იქნა 155 ევროპული სტანდარტი;
 ცვლილებები შევიდა საქართველოს კანონში “ელექტრონული კომუნიკაციების
შესახებ”.
 მიღებულ იქნა
კანონი ,,საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ’’,
რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში მიმზიდველი გარემო შეიქმნას იმ
პირებისთვის,
რომლებიც
ეკონომიკურ
საქმიანობას
განახორციელებენ
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში.
 2015 წელს საქართველოში წარმატებით განხორციელდა ფართო მასშტაბიანი
სახელმწიფო რეფორმა ანალოგური მიწისზედა საეთერო სატელევიზო
მაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლასთან
დაკავშირებით;
 ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლით გამოთავისუფლებული რადიო სიხშირეები
(ე.წ. ,,ციფრული დივიდენდი’’) გამოიყენება მობილურ ქსელებში თანამედროვე
ფართოზოლოვანი მომსახურებების განსავითარებლად (LTE);
 2017 წელს დამტკიცდა ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო
მომსახურების შესახებ“ კანონის მიერ განსაზღვრული ყველა აუცილებელი
კანონქვემდებარე აქტი;
 საქართველოს საერთო სასამართლოებში დაინერგა საქმეთა ავტომატურიელექტრონული
განაწილების
სისტემა,
რომელიც
სპეციალური
მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული განაწილების პროგრამის საშუალებით
ხორციელდება;
 2018 წელს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ტრანს-ევროპული სატრანსპორტო ქსელის “აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ სატრანსპორტო რუკების თაობაზე;
 მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომლის
მიზანია ქვეყნის ისეთი დასახლებული პუნქტების დაფარვა მაღალსიჩქარიანი
ინტერნეტით, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 200 კაცზე მეტია და
სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისთვის არამომგებიანი გარემოა.
მომავალი გეგმები:
 ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-IV კარის, 129-ე მუხლის მიხედვით,
შუალედური

მომსახურების

ვალდებულებების

ოპერატორების

საქართველოს

(ISP)

კანონმდებლობით

უფლებებისა
განსაზღვრის

და

შესახებ

აღებული ვალდებულების შესრულების მიზნით, საქართველოს კანონპროექტის
„ელექტრონული კომერციის შესახებ,“ შემუშავება და მიღება.
 ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-IV კარის, XV-B დანართის მიხედვით,
ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან სატელეკომუნიკაციო სფეროს
კანონმდებლობის დაახლოების

მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობასა და

პირადი ცხოვრების კონფიდენციალურობისა და ელექტრონული კომუნიკაციების
შესახებ

დირექტივის

(2002/58/EC);

ავტორიზაციის

შესახებ

დირექტივის

(2002/20/EC); დაშვების შესახებ დირექტივისა (2002/19/EC) და ჩარჩო დირექტივის
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

68

(2009/140/EC)

შესაბამისად,

საქართველოს

კანონში

„ელექტრონული

კომუნიკაციების შესახებ“ ცვლილებების შეტანა.
 ასოცირების

შესახებ

შეთანხმებით

აღებული

ვალდებულებების,

ვაჭრობის

ტექნიკური ბარიერების (TBT) სტრატეგიის შესაბამისად შესასრულებლად, ევროპის
პარლამენტის და საბჭოს № 214/53/EC დირექტივასთან დაახლოების მიზნით,
რომელიც შეეხება რადიო დანადგარებსა და სატელეკომუნიკაციო ტერმინალურ
დანადგარებს და მათი შესაბამისობის ორმხრივ აღიარებას, შემუშავებული
ტექნიკური რეგლამენტის მიღება.


„ფოსტის შესახებ“ შემუშავებული კანონპროექტის მიღება, რომელიც ასევე
გათვალისწინებულია ფოსტის სექტორში DCFTA-ის ფარგლებში ნაკისრი
ვალდებულებებით.

ასოცირების შეთანხმების მიღმა განსახორციელებელი რეფორმები:
 სტრატეგიის „უსაფრთხო ინტერნეტი არასრულწლოვნებისთვის“ შემუშავება და
განხორციელება. აღნიშული სტრატეგიით განისაზღვრება განსახორციელებელი
ღონისძიებათა კომპლექსი, რაც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა დაცვას
ინტერნეტ სივრცეში არსებული საფრთხეებისაგან.
 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის როუმინგული ტარიფების
ეტაპობრივ დაწევასთან და ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებს შორის შეთანხმების გაფორმება, ევროკავშირის ერთიან
როუმინგულ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით.

4.7 ტრანსპორტი
4.7.1 საზღვაო ტრანსპორტი
საზღვაო

ტრანსპორტი

უმნიშვნელოვანეს
დღესდღეობით,

და

დღესდღეობით

ერთ-ერთ

საზღვაო

ყველაზე

წარმოადგენს

მზარდად

ტრანსპორტში

ტრანსპორტის

განვითარებად

იდენტიფიცირებულია

ნაწილს.

კონკრეტული

პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებიც საჭიროებენ მუდმივ კონტროლსა და
განახლებას. ამგვარი პრიორიტეტული მიმართულებები მოიცავს საქართველოს დროშით
მცურავი სავაჭრო ფლოტის და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო უსაფრთხოების
და უშიშროების უზრუნველყოფას, საზღვაო გარემოს დაბინძურების პრევენციას, ზღვაზე
ძებნისა და გადარჩენის ოპერაციების წარმოების ეფექტიან კოორდინაციას, საქართველოს
ტერიტორიულ ზღვაში გემების მოძრაობის მონიტორინგს, მეზღვაურთა მომზადებისა და
სერტიფიცირების სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას და ა.შ.
დღეის მდგომარეობით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული
ასოცირების

შეთანხმების

მიხედვით,

საზღვაო

ტრანსპორტის

სფეროში

გათვალისწინებულია 22 ევროკავშირის დირექტივის/რეგულაციის იმპლემენტაცია,
რომელთაგან 10 უკვე დანერგილია, ხოლო დანარჩენი დანერგვის პროცესშია და
წარმატებით ხორციელდება.
ამასთან აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორმა, მნიშვნელოვანი
პოზიტიური

ცვლილებები

ევროკომისიისა

და

განიცადა

ევროპის

საზღვაო

ბოლო

ხუთი

უსაფრთხოების

წლის

განმავლობაში,

სააგენტოს

(EMSA)

რაც
მიერ

დაფინანსებული პროექტების (SASEPOL, TRACECA, Maritime Safety and Security II, Black
and Caspian Seas Project) დამსახურებაა.
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ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი აქტივობები:
 ევროკომისიისა და ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოსთან (EMSA)
თანამშრომლობის გაგრძელება, რომლის ფარგლებში საქართველო შავი და კასპიის
ზღვების პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი ქვეყანაა. აღნიშნული პროექტის
მიზანია შავი და კასპიის ზღვების ქვეყნებში საზღვაო უსაფრთხოებისა და
უშიშროების და გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების ხელშეწყობა.
აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს ბენეფიციარი ქვეყნების
„SafeSeaNet“-ის რეგიონალურ სერვერში ჩართვა წარმოადგენს, რაც საშუალებას
მისცემს წევრ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, რომ შავ და კასპიის ზღვაში
საზღვაო მოძრაობის (Maritime traffic) სრული სურათი მიიღონ. აღნიშნული ხელს
შეუწყობს საზღვაო მოძრაობის უსაფრთხოებისა და უშიშროების გაზრდას
საქართველოს ნავსადგურებში და საზღვაო ზონებში.
 საქართველოს

ჩართვა

გემების

შორ

მანძილზე

იდენტიფიცირებასა

და

მონიტორინგის ევროპულ სისტემაში (Long-range Identification and Tracking of Ships
- LRIT), რაც ქართული დროშის განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან
საშუალებას წარმოადგენს და ითვალისწინებს ზღვაზე ადამიანის სიცოცხლის
დაცვის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის (SOLAS) რეგულაციის V/19-1-ის
მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რომელიც ეხება გემების შორ მანძილზე
იდენტიფიცირებასა და მონიტორინგს (Long-range Identification and Tracking of
Ships - LRIT). LRIT სისტემა ემსახურება საზღვაო ქვეყნის (კონკრეტულ
შემთხვევაში

საქართველოს)

იდენტიფიცირებასა

და

დროშით

უსაფრთხო

მცურავი

ნაოსნობას,

გემების
რაც

შორ

მანძილზე

გულისხმობს

გემზე

დასაქმებული პირების, ტვირთისა და მგზავრების უსაფრთხოებას. აღნიშნული
სისტემა საშუალებას მისცემს საქართველოს, აკონტროლოს ქართული დროშით
მცურავი გემები მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, აგრეთვე ხელს შეუწყობს
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აწარმოოს სხვა ქვეყნის საქართველოს გემების
დაკავების ზუსტი სტატისტიკა დროის უმოკლეს ვადაში (დღესდღეობით
საქართველო მიერთებულია აზერბაიჯანის LRIT-ის ეროვნული ინფორმაციის
ცენტრის სერვისზე. თუმცა, იქიდან გამომდინარე რომ, საქართველოს მიზანია, რაც
შეიძლება

დაუახლოვდეს

ევროკავშირის

სტანდარტებსა

და

რეგულაციებს,

ლოგიკურია რომ საქართველომ განიხილოს შესაძლებლობა შეუერთდეს EU LRIT
CDC-ს).

4.7.2. სარკინიგზო ტრანსპორტი
ასოცირების ხელშეკრულების XXIV დანართში აღნიშნულია ევროკავშირის
კონკრეტული

ვალდებულებები,

რომლებიც

საქართველოს

მიერ

სარკინიგზო

ტრანსპორტის სექტორის მიმართ უნდა განხორციელდეს. საერთო ჯამში, სარკინიგზო
ტრანსპორტის მიმართულებით ასოცირების შეთანხმება ადგენს ევროკავშირის 8
დირექტივასა და რეგულაციას.
ამჟამად დანერგილია 2007 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და
ევროსაბჭოს N 1371/2007 რეგულაცია (EC) „რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და
ვალდებულებების შესახებ“ და დანერგვის პროცესშია 2007 წლის 23 ოქტომბრის
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს N 1370/2007 რეგულაცია სარკინიგზო მომსახურების
საჯარო ვალდებულების შესახებ.
მომავალი გეგმები:
2018

წლის

შემდეგ

ასოცირების

შეთანხმებით

განსახორციელებელი

ძირითადი

ვალდებულებები მოიცავს შემდეგი დირექტივების დანერგვას:
 2012/34/EU

-

ერთიანი ევროპული სარკინიგზო ზონის შექმნის შესახებ -

საბოლოო ვადა 2022 წელი.
 2008/57/EC
გაერთიანების
ფარგლებში
სარკინიგზო
ურთიერთთავსებადობის შესახებ - საბოლოო ვადა 2020 წელი.
 2004/49/EC

სისტემის

- გაერთიანების რკინიგზების უსაფრთხოების შესახებ - საბოლოო

ვადა 2021 წელი.
 2007/59/EC
მართავენ

- იმ მატარებლის მემანქანეთა სერთიფიცირების შესახებ, რომლებიც
ლოკომოტივებსა

და

მატარებლებს

გაერთიანების

სარკინიგზო

სისტემაში - საბოლოო ვადა 2019 წელი;
 2007/1370/EC - საზოგადოებრივი სამგზავრო სარკინიგზო და საავტომობილო
ტრანსპორტის მომსახურებების შესახებ - საბოლოო ვადა 2018 წელი.
ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი რეფორმები:
 ევროკომისიის ე.წ. მე-4 სარკინიგზო პაკეტით გათვალისწინებული ცვლილებების
დანერგვა, რითაც, საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური მოწყობის მხრივ
საქართველო კიდევ უფრო მიუახლოვდება ევროპულ სამართლებრივ სივრცეს.

4.7.3. სამოქალაქო ავიაცია
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, 2014 წლის 27 ივნისს ხელმოწერილი
ასოცირების შესახებ შეთანხმების 125-ე მუხლის შესაბამისად, ,,მხარეებს შორის საჰაერო
ტრანსპორტის თანმიმდევრული ლიბერალიზაცია, რომელიც შესაბამისობაშია მათ
ნაცვალგებით

კომერციულ

პირობებთან,

მოწესრიგდება

საჭიროებებთან
,,ერთიანი

და

საჰაერო

ბაზარზე
სივრცის

ორმხრივი
შესახებ

დაშვების

საქართველოს,

ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის“ შეთანხმების შესაბამისად.
ამ ეტაპზე, საქართველოსა და ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის
ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმება ხელმოწერილია და მის ძალაში
შესვლასთან დაკავშირებული პროცედურები დასკვნით ეტაპზეა. საქართველოს მხარემ,
შეთანხმების ძალაში შესვლამდე დაიწყო აქტიური მუშაობა და კონკრეტული ქმედითი
ღონისძიებების გატარება შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების
სრულყოფილად და დროულად შესრულების მიზნით.
გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს ევროპის ერთიანი საჰაერო სივრცის
სრულუფლებიანი
ავიაციის

წევრობის

სფეროში,

აუცილებელ

საქართველოს

წინაპირობას

მოქმედი

წარმოადგენს

კანონმდებლობის

სამოქალაქო

ევროგაერთიანების

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, კერძოდ, შემდეგი მიმართულებებით:
ბაზარზე დაშვება, საჰაერო მოძრაობის მართვა, საავიაციო უსაფრთხოება, საავიაციო
უშიშროება, გარემოს დაცვა, სოციალური ასპექტები, მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის, და სხვა სამართლებრივ ასპექტებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ჰარმონიზაცია ევროკავშირის რეგულაციებთან და დირექტივებთან. შეთანხმების 26-ე
მუხლის

თანახმად,

რეგულაციების/დირექტივების

ჩამონათვალი

ექვემდებარება

რეგულარულ გადახედვას და განახლებას. ამ ეტაპისთვის უკვე განხორციელდა
შეთანხმებით გათვალისწინებული 70-მდე რეგულაციის ანალიზი და შემუშავებულია
მათი დანერგვის გეგმა. ამასთან, დღეის მდგომარეობით უკვე დანერგილია ოცდაათამდე
რეგულაცია, მათ შორის,

8 რეგულაცია ეროვნულ კანონმდებლობაში გადმოტანილია

სრულად და გამოქვეყნებულია ცალკე ნორმატიული აქტის სახით, 10 რეგულაცია აისახა
მოქმედ ნორმატიულ აქტებში, 8 რეგულაცია ასახულია ეროვნულ კანონმდებლობაში
ნაწილობრივ, ხოლო 4 რეგულაცია სრულდება გადმოტანის გარეშე. ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს
აქტიური
მუშაობა
დარჩენილი
ნაწილის
დანერგვაზე,
პრიორიტეტულობის

და

აქტუალურობის

გათვალისწინებით.

შედეგად

დაინერგა

შემდეგი რეგულაციები/დირექტივები:


ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2003 წლის 13 ივნისის N2003/42 დირექტივა
სამოქალაქო ავიაციაში მომხდარი მოვლენების შეტყობინების შესახებ, რომლის
მიზანია, საავიაციო უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება საავიაციო მოვლენის
შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის შეტყობინების, შეგროვების, შენახვის, დაცვის,
შეფასებისა და გავრცელების გზით. "საავიაციო მოვლენათა შეტყობინების წესი"
სააგენტოს

მიერ

განახლდა

ევროკავშირის

ახალი

376/2014

რეგულაციის

საფუძველზე;


კომისიის 2007 წლის 24 სექტემბრის რეგულაცია N1330/2007 დაინტერესებული
მხარეებისათვის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2003/42 დირექტივის 7 (2)
მუხლში მითითებულ სამოქალაქო ავიაციაში მომხდარი მოვლენების შესახებ
ინფორმაციის გავრცელების წესების დადგენის შესახებ;



კომისიის 2006 წლის 19 მაისის რეგულაცია N768/2006 საჰაერო ხომალდების,
რომლებიც სარგებლობენ გაერთიანების აეროპორტებით, უსაფრთხოების შესახებ
ინფორმაციის შეგროვების და გაცვლის და საინფორმაციო სისტემების მართვის
შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2004/26 დირექტივის განხორციელების
შესახებ. რეგულაციის მიხედვით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის
უსაფრთხოების

ინსპექტორები

ახორციელებენ

უცხო

ქვეყნის

საჰაერო

ხომალდების ინსპექტირებას. რეგულაციის მიზანია საავიაციო უსაფრთხოების


დონის გაუმჯობესება;
ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2004 წლის 11 თებერვლის №261/2004
რეგულაცია ჩასხდომაზე უარის თქმის, ფრენის გაუქმების, ან დიდი ხნით
დაყოვნების შემთხვევაში მგზავრებისათვის კომპენსაციის და დახმარების
ერთიანი წესების დადგენის და 295/91 რეგულაციის გაუქმების შესახებ. წესის
მიზანია, საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის, რეისის გაუქმების ან
ხანგრძლივი დაგვიანების შემთხვევაში, მგზავრებისათვის კომპენსაციის გაცემისა
და დახმარების აღმოჩენის საკითხების სამართლებლივი მოწესრიგება;



ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 5 ივლისის №1107/2006 რეგულაცია
საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრობისას შეზღუდული შესაძლებლობებისა და
გადაადგილების შეზღუდული უნარის მქონე პირების უფლებების შესახებ.
რეგულაციის

მიზანია

შესაძლებლობებისა

საჰაერო

და

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

გადაყვანა-გადაზიდვებისას

შეზღუდული

მოძრაობის

მქონე

შეზღუდული
პირთათვის
72

გარანტირებული სრულყოფილი დახმარების აღმოჩენა და დისკრიმინაციისაგან
დაცვა,

ასევე,

მათთვის

მაქსიმალურად

კომფორტული

გარემოს

შექმნა,

ფორმალობების გამარტივება და ოპერატორის/ავიასაწარმოს მიერ მომსახურების
უზრუნველყოფა

შესაბამისი

ეტლით

მგზავრობის

მთელი

პერიოდის

განმავლობაში;


ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2004 წლის 21 აპრილის №785/2004 რეგულაცია
ავიაგადამზიდველებისათვის

და

საჰაერო

ხომალდის

ოპერატორებისათვის

სადაზღვევო მოთხოვნების შესახებ. წესის მიზანია მგზავრთა და მესამე პირთა
უფლებების
დაცვა,
ავიაკომპანიებისათვის
მინიმალური
სადაზღვევო
მოთხოვნების დაწესებით - მგზავრის, ბარგის, ტვირთის და მესამე პირის მიმართ;


ევროპის

საბჭოს

1997

წლის

9

ოქტომბრის

რეგულაცია

N2027/97

ავიაგადამზიდველის პასუხისმგებლობის შესახებ უბედური შემთხვევებისას.
წესის მიზანია მგზავრების და მესამე პირების უფლებების დაცვა მგზავრის
გარდაცვალების/სხეულის დაზიანების, მგზავრის გადაყვანის და/ან ბარგის
გადაზიდვის

შეფერხების,

ბარგის

დაკარგვის,

დაზიანების

ან

განადგურებისას;ევროპარლამენტის 2008 წლის 24 სექტემბრის №1008/2008
რეგულაცია ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადაზიდვების წარმოების წესის
შესახებ. რეგულაციის მიზანია
საიმედოობის

განმტკიცება,

პოტენციური ფინანსური
მუდმივი შეფასების გზით.


საჰაერო მიმოსვლის სტაბილურობის და

ავიაგადამზიდველების

ვალდებულებების

მიერ

არსებული

შესრულების

და

შესაძლებლობის

სააგენტოში შეიქმნა უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების
ავიაციის დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ უზრუნველყოფს ევროკავშირის
მოთხოვნებზე დაყრდნობით, შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებას.



საავიაციო

სექტორში

ევროკავშირთან

ინსტიტუციური

თანამშრომლობის

გაღრმავების
შესაძლებლობების
თვალსაზრისით,
საქართველოსა
და
ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის
შესახებ შეთანხმების ეფექტური იმპლემენტაციის მიზნით, შეიქმნა საქართველოევროკავშირის ერთობლივი კომიტეტი (Joint Committee), რომელიც ახორციელებს
შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების გაანალიზებას, მათი შესრულების
მდგომარეობის განხილვას, მხარეთა შორის კონსტრუქციული დიალოგის
წარმოებას და ზოგადად, საქართველოს ევროპის ერთიანი საჰაერო სივრცის
სრულუფლებიანი

წევრობის

საკითხთან

დაკავშირებით

რიგი

ქმედებების

გატარების ინიცირებას.


საავიაციო სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, ევროპის საავიაციო
უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) და სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს
შორის შემუშავდა შეთანხმების პროექტი (Working Arrangement), რომელიც ამ
ეტაპზე შეჯერებულია მხარეთა მიერ და უახლოეს პერიოდში იქნება
ხელმოწერილი.

აღნიშნული

შეთანხება

ითვალისწინებს

საქართველოს

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს და ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების
სააგენტოების

თანამშრომლობის

საკითხებს

სამოქალაქო

ავიაციის

უსაფრთხოების ყველა მიმართულებით, რაც სამომავლოდ მიზნად ისახავს
საქართველოს ინტეგრირების ხელშეწყობას ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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მომავალი გეგმები (დასანერგი დირექტივები/რეგულაციები):


2011 წლის 3 ნოემბრის №1178/2011 რეგულაცია, რომელიც ადგენს ტექნიკურ
მოთხოვნებს და ადმინისტრაციულ პროცედურებს სამოქალაქო ხომალდის
საფრენოსნო შემადგენლობისთვის;



2012 წლის 5 ოქტომბრის კომისიის რეგულაცია №965/2012, რომელიც აწესებს
ტექნიკურ

მოთხოვნებს

და

ადმინისტრაციულ

პროცედურებს

ფრენების

ოპერირებასთან დაკავშირებით;


კომისიის 2005 წლის 23 დეკემბრის N2150/2005 რეგულაცია საჰაერო სივრცის



მოქნილად გამოყენების საერთო წესების დადგენის შესახებ;
რეგულაცია N2015/340, რომელიც არეგულირებს საჰაერო

მოძრაობის

მეთვალყურეთა სერტიფიცირების საკითხებს, აგრეთვე მათი სწავლებისა და
საჰაერო მეთვალყურეთა სასწავლო დაწესებულებების მიმართ წაყენებულ
მოთხოვნებს. შედეგად, შეთანხმების ამოქმედების და ევროპის ქვეყნებთან
თანაბარუფლებიანობის მიღწევის შემდეგ, ჩვენი მოწმობები, სერტიფიკატები და
ნებისმიერი

გაცემული

დაშვება

კონვერტაციის

გარეშე

მისაღები

იქნება

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ;


რეგულაცია N2000/79 სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მობილური მუშაკების
სამუშაო დროის ორგანიზების შესახებ. წესი დაადგენს მინიმალურ მოთხოვნებს
ჯანმრთელობის დაცვის, სამუშაო დროის და სამუშაო პირობების მიმართ. ასევე
განსაზღვრავს ეკიპაჟის წევრების მაქსიმალურ სამუშაო დროს და მინიმალურ
დასვენების დროს ერთი წლის განმავლობაში.

ასოცირების შეთანხმების მიღმა განსახორციელებელი რეფორმები:
 ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმების მიღმა განსახორციელებელი
ღონისძიებებთან დაკავშირებით, უნდა გამოიყოს EASA-ს მიერ შემუშავებული
კონცეფცია, რაც მიზნად ისახავს საერთო დანიშნულების და მცირე ავიაციის
სამომავლო რეგულირებას. იმის გათვალისწინებით, რომ ავიაციის აღნიშნული
მიმართულება არის მნიშვნელოვნად მზარდი და სწრაფად განვითარებადი,
სააგენტო აქტიურად მუშაობს ავიაციის ამ დარგის საქართველოში განვითარებაზე
და

სწორედ

EASA-ს კონცეფციის

და

შემდგომში

უკვე

კანონმდებლობის

საფუძველზე მუშაობს შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებაზე.
 გაგრძელდება
მუშაობა
საჰაერო
სივრცის
შესახებ
შეთანხმებით
გათვალისწინებული ვალდებულების, კერძოდ, 2019 წლიდან ევროპის საავიაციო
უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) სერტიფიკატის გარეშე არსებული საჰაერო
ხომალდების საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო
რეესტრიდან ამოღებასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე, შესრულებულია ხსენებული
მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ნაწილი და სახელმწიფო რეესტრიდან ამოღებულია
ყველა ის სატვირთო საჰაერო ხომალდი, რომელსაც არ გააჩნდა EASA-ს შესაბამისი
სერთიფიკატი.

4.7.4. საავტომობილო ტრანსპორტი
საქართველო-ევროკავშირის
საფუძველზე

საქართველომ

ასოცირების

აიღო

შეთანხმების

ვალდებულება

292-296

საკუთარი

მუხლების

კანონმდებლობა
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დირექტივებს.

ტრანსპორტის

სფეროში

თანამშრომლობის

გაფართოების

და

სატრანსპორტო კავშირების გაუმჯობესების მიზნით - საავტომობილო ტრანსპორტის
დარგში თანდათან დანერგოს ტექნიკური, უსაფრთხოების, სოციალური პირობები
საავტომობილო ტრანსპორტში, რომელიც განსაზღვრულია 7 დირექტივითა და 3
რეგულაციით.

აღნიშნულ

სამართლებრივ

აქტებთან

დაახლოების

ვადები

განსხვავებულია და ის მოიცავს 2016-2020 წლებს.
საქართველომ

საავტომობილო

ტრანსპორტის

მიმართულებით

ზოგიერთი

ევროკავშირის დირექტივითა და რეგულაციით გათვალისწინებული მოთხოვნების
განხორციელება დაიწყო ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებამდე. კერძოდ,
საქართველოში ნაწილობრივ სრულდება (მოქმედება ვრცელდება საერთაშორისო
გადაზიდვებზე) შემდეგი დირექტივები/რეგულაციები:
 2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) 561/2006
სოციალურ სფეროში მოქმედ ავტოტრანსპორტთან დაკავშირებული გარკვეულ
სოციალურ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის შესახებ;
 1985 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაცია (EEC) 3821/85 ავტოტრანსპორტში
რეგისტრაციის მოწყობილობების შესახებ;
 2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2006/22/EC
ავტოტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სოციალურ სფეროში
მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ საბჭოს (EEC) N3820/85 და (EEC) N3821/85
რეგულაციების იმპლემენტაციის მინიმალური პირობების შესახებ;
 2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC)
N1071/2009,

რომელიც ადგენს ავტოსატრანსპორტო ოპერატორის საქმიანობაზე

დაშვების მიზნით შესასრულებელი პირობების შესახებ საერთო წესებს.
საქართველო 2011 წლის 19 მაისს შეუერთდა „საერთაშორისო საავტომობილო
გადაზიდვების მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის
შესახებ“ ევროპის შეთანხმებას (AETR), რომელიც საქართველოში ძალაში შევიდა 2011
წლის 19 ნოემბრიდან. AETR–ის შეთანხმება ითვალისწინებს საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლთა
შრომისა და დასვენების ოპტიმალური რეჟიმების დაცვის პირობებს. საქართველოსთვის
AETR–ის

შეთანხმებასთან

მიერთებისას,

დათქმულ

ვადად

განისაზღვრა

ე.წ.

„ტოლერანტობის პერიოდი“ (შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან 2 წელი)
ციფრული ტაქოგრაფების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით, რომელიც ამოიწურა
2013 წლის 19 ნოემბერს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველომ ასოცირების
შეთანხმების ხელმოწერამდე დაიწყო იმ დირექტივებისა და რეგულაციების დანერგვა,
რომლებიც

დაკავშირებულია

„საერთაშორისო

საავტომობილო

გადაზიდვების

მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ“ ევროპის
შეთანხმებასთან (AETR).
2013 წლის 19 ნოემბრიდან, საქართველოში შესაძლებელი გახდა ციფრული
ტაქოგრაფის ექსპლუატაციისათვის აუცილებელი პლასტიკური ბარათების (მძღოლის,
კომპანიის, მაკონტროლებლის, სახელოსნოს ბარათი) გაცემა. დღეის მდგომარეობით
მომზადებულია 1468 მძღოლი, 90 კომპანიის თანამშრომელი და 7 მაკონტროლებელი
(სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლები).
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ამჟამად,

საავტომობილო

ტრანსპორტში

ასოცირების

შეთანხმებით

გათვალისწინებული 10 დირექტივიდან ნაწილობრივ სრულდება 7, ხოლო დანარჩენზე
მიმდინარეობს

აქტიური

მუშაობა.

საავტომობილო

ტრანსპორტში

ასოცირების

შეთანხმებით გათვალისწინებული განსაკუთრებული მნიშვნელობის ევროკავშირის
საკანონმდებლო აქტებს წარმოადგენს:


2009 წლის 6 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2009/40/EC
ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების გზისთვის
ვარგისობის

ტესტირების

შესახებ

-

დირექტივის

დებულებები

ეხება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ტესტირებას. დირექტივის
მოთხოვნები ითვალისწინებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური
პარამეტრებისა (ავტოსატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, სამუხრუჭო
სისტემა, საჭით მართვის სისტემა, ხილვადობა, ელექტრომოწყობილობა, ძარა და
მისი

ელემენტები,

კაბინა,

საბურავები,

თვლები,

ღერძები,

დაკიდება,

გამონაბოლქვი, ხმაური, დამატებითი მოწყობილობები, კომპლექტაცია და სხვ.) და
ამ

პარამეტრების

ტესტირების

ორგანოლეპტიკური).

აღნიშნული

მეთოდებს

(ინსტრუმენტული

დირექტივით

და

გათვალისწინებული

ვალდებულებები შესრულებულია - მიღებულია საქართველოს მთავრობის 2017
წლის

1

დეკემბერის

№510

დადგენილება

ტექნიკური

რეგლამენტის

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული


ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე.
1992 წლის 10 თებერვლის საბჭოს დირექტივა 92/6/EEC გაერთიანების ფარგლებში
ზოგიერთი

კატეგორიის

ავტოსატრანსპორტო

საშუალებებზე

სიჩქარის

შემზღუდველი მოწყობილობის დამონტაჟებისა და გამოყენების შესახებ დირექტივით გათვალისწინებულია დიდი მასის (N2, N3, M2 და M3 კატეგორიის)
სატვირთო

და

სამგზავრო

ავტოსატრანსპორტო

საშუალებებზე

სიჩქარის

შემზღუდველი მოწყობილობების არსებობის აუცილებლობა. მათი გამოყენება
კონსტრუქციაში გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ამ ტიპის ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებში დაუტვირთავ და დატვირთულ მასებს შორის დიდი სხვაობაა.
დაუტვირთავ მდგომარეობაში, ასეთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში ხდება
ძალიან დიდი სიმძლავრის აკუმულირება, რის შედეგადაც, მოძრაობისას სიჩქარის
გადაჭარბების საშიშროება იქმნება. აღნიშნული მოწყობილობის ფუნქცია სწორედ
ამ სიტუაციის თავიდან აცილებაა. აღნიშნული დირექტივით გათვალისწინებული
ვალდებულებები შესრულებულია - მიღებულია საქართველოს მთავრობის 2017
წლის 16 აგვისტოს №400 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული
კატეგორიის ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში სიჩქარის შემზღუდველი
მოწყობილობების მონტაჟისა და გამოყენების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე.
ამასთან, სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობის არქონის ან გაუმართაობის
შემთხვევაში
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსში
განსაზღვრულია ადმინისტრაციული ჯარიმა.


1996 წლის 25 ივლისის საბჭოს დირექტივა 96/53/EC, რომელიც ეხება გაერთიანების
ფარგლებში მოძრავ გარკვეულ სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ეროვნულ და
საერთაშორისო

გადაზიდვებში

დასაშვებ

მაქსიმალურ

გაბარიტებს

და

საერთაშორისო გადაზიდვებში დასაშვებ მაქსიმალურ წონას - აღნიშნული
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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დირექტივის დებულებები ეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალურ
დასაშვებ სრულ მასას, წამყვან და ამყოლ ღერძებზე მაქსიმალურად დასაშვებ
დატვირთვებს და გაბარიტულ ზომებს. თავისი დანიშნულებით აღნიშნული
დირექტივა, ძირითადად განკუთვნილია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
მწარმოებლებისთვის, მაგრამ ამასთან, საავტომობილო გზებზე აუცილებელია
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მასებისა და გაბარიტების მონიტორინგი, რათა
თავიდან

ავიცილოთ მათზე ზენორმატიული დატვირთვა და არაგაბარიტული

ავტოსატრანსპორტო

საშუალებების

მოძრაობა.

აღნიშნული

დირექტივით

გათვალისწინებული
ვალდებულებები
შესრულებულია
მიღებულია
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილება ტექნიკური
რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე
გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული
მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე.
მომავალი გეგმები (ქვემოთ ჩამოთვლილ დირექტივებთან სრულფასოვანი დაახლოვება):


2008 წლის 24 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2008/68/EC
სახიფათო ტვირთების შიდა სახმელეთო გადაზიდვის შესახებ - დირექტივა ეხება
სახიფათო ტვირთების ქვეყნის შიდა გადაზიდვებს.

დირექტივა ავრცელებს

ისეთივე მოთხოვნებს ადგილობრივ (ქვეყნის შიდა) გადაზიდვებზე, როგორიც
დადგენილია
საერთაშორისო
გადაზიდვებზე
“სახიფათო
ტვირთების
საავტომობილო გადაზიდვის შესახებ” ევროპული შეთანხმებით (ADR). კერძოდ,
მის მიზანს წარმოადგენს სახიფათო ტვირთების გადაზიდვების უსაფრთხოების
გაზრდა სახიფათო ტვირთების ტრანსპორტირების ეკონომიკურად მისაღები
პირობებისა და გადაზიდვის უსაფრთხოების უმაღლესი დონის უზრუნველყოფის
გზით.

ADR

განსაზღვრავს

ნივთიერებებისა

და

საგნების

(ნაკეთობების)

ჩამონათვალს, რომლებიც განეკუთვნებიან სახიფათო ტვირთებს, ასევე იმას, თუ
რომელი მათგანი შეიძლება იყოს დაშვებული საერთაშორისო საავტომობილო
გადაზიდვებისათვის და რომელი არა. იმ ტვირთებთან დაკავშირებით, რომლებიც
საავტომობილო გადაზიდვებისათვის არ დაიშვება, ADR-ში მითითებულია
სპეციალური პირობები, რომელთა დაცვითაც ასეთი ტვირთების გადაზიდვა
შესაძლებელი გახდება. ეს პირობები მოიცავს, ასევე სახიფათო ტვირთების
კლასიფიკაციას მათი სპეციფიკური ტიპის (ფეთქებადი ნივთიერებები, აალებადი
სითხეები, აალებადი აირები, მომწამლავი ნივთიერებები და სხვა) შესაბამისად,
შეფუთვის სახესა და ტვირთის მარკირებას, აუცილებელ დოკუმენტაციას,
აგრეთვე სპეციალურ მოთხოვნებს, რომლებიც წაეყენება ცისტერნებს, ტვირთის
დადების,


ჩათვლით.
2008/68/EC

მისი

წყობის,

იზოლირების

დირექტივის

და

მოთხოვნები

გადმოტვირთვის

საქართველოს

მოთხოვნების

კანონმდებლობაში

ნაწილობრივად არის ასახული (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის
№32

დადგენილებით

დამტკიცებული

ტექნიკური

რეგლამენტი

-

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესი“). ეს ეხება
მხოლოდ საერთაშორისო გადაზიდვებს და ისიც არასრული მოცულობით.
კანონმდებლობაში

სრულფასოვანი

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

დანერგვისთვის

ეტაპობრივად

ხდება
77

“სახიფათო

ტვირთების

შეთანხმების ADR

საავტომობილო

გადაზიდვის

შესახებ”

ევროპული

იმპლემენტაცია, რომლის ფარგლებში მოხდა შესაბამისი

ცვლილებების შეტანა შემდეგ კანონებში - საქართველოს კანონი „საგზაო
მოძრაობის შესახებ“, საქართველოს კანონი „საავტომობილო ტრანსპორტის
შესახებ“. აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 ივლისის №1422
განკარგულებით დამტკიცდა სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო
გადაზიდვების

შესახებ

ევროპული

შეთანხმების

(ADR)

საქართველოში

იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა, რომელიც სრულდება შესაბამისი ვადების
გათვალისწინებით. აღნიშნული გეგმის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებებით დამტკიცებულია სახიფათო
ტვირთების გადამზიდავი მძღოლების სპეციალური მომზადების სასწავლო
პროგრამები

და

სახიფათო

ტვირთების

გადასაზიდი

ავტოსატრანსპორტო

საშუალების მძღოლის მოწმობის ფორმის და მისი გაცემის წესი, რის საფუძველზეც
დღეის მდგომარეობით მომზადებულია 141 მძღოლი და გაცემულია მოწმობები.


1985 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაცია (EEC) N 3821/85 ავტოტრანსპორტში
რეგისტრაციის მოწყობილობების შესახებ - აღნიშნული რეგულაცია ეხება
საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების მწარმოებელი სატრანსპორტო
საშუალებების ეკიპაჟების (მძღოლთა) მართვის ყოველდღიურ, უწყვეტად მართვის
მაქსიმალურად დასაშვებ, ყოველკვირეული მართვის ჯამურ, დასვენების და
შესვენების
დროის
დასაშვები
ხანგრძლივობების
მარეგისტრირებელ
მოწყობილობას (ტაქოგრაფს), რომელიც უწყვეტ რეჟიმში ავტომატურად
ახორციელებს
საშუალების

ზემოაღნიშნული
გავლილი

მანძილის

პარამეტრების,
და

ასევე

მოძრაობის

ავტოსატრანსპორტო

სიჩქარის

გაზომვას

და

რეგისტრაციას. (EEC) N3821/85 რეგულაციის ძირითადი მოთხოვნები ასახულია
საქართველოს კანონმდებლობაში. მიღებულია საქართველოს მთავრობის 2013
წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის პარამეტრების აღმრიცხველი
საკონტროლო

მოწყობილობების

(ტაქოგრაფების)

ექსპლუატაციის

წესის”

დამტკიცების შესახებ; 2019 წლიდან, აღნიშნულ რეგლამენტში ცვლილების
საფუძველზე, მოხდება დებულებების გავრცელება შიდა გადაზიდვაში ჩართული
ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის.

4.8. ტურიზმი
საქართველოში ტურიზმს ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია ქვეყნის
ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს
მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური მიზნების მიღწევაში. ტურიზმის სექტორმა
მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადა 2014 წლის შემდგომ და შედეგად, 2018 წლის მონაცემების
თანახმად, საქართველომ უმასპინძლა 8,7 მილიონი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტს.
ამასთან, საერთაშორისო შემოსავლების წილი ტურიზმის სფეროდან 2017 წელთან
შედარებით 20 %-ით გიზარდა და 3 მილიარდ აშშ დოლარს გადააჭარბა.
აღსანიშნავია, რომ ვიზიტორთა რაოდენობის მნიშვნელოვან მატებასთან ერთად,
ასევე, გაიზარდა ქვეყნისადმი ახალი ბაზრების ინტერესი. დაფიქსირდა ვიზიტორთა
მნიშვნელოვანი ზრდა ახლო აღმოსავლეთის ბაზრებიდან, განსაკუთრებით, სპარსეთის
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ყურის რეგიონიდან (GCC) და ევროპიდან. ამასთან, მატება ფიქსირდება
საქართველოსათვის შედარებით ახალი ბაზრებიდან, როგორებიცაა ინდოეთი და ჩინეთი.
საქართველოსათვის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს გახდეს ოთხ
სეზონიანი ტურისტული დანიშნულების ადგილი. ამასთან, განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა შემდეგ მიმართულებებს:
1.
2.
3.
4.
5.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მოგზაურობის გამარტივება;
ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა.
მიმდინარე სტრატეგიული მიმართულებები და გაწეული სამუშაო:











საქართველოს ლიბერალურმა სავიზო რეჟიმმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია
ქვეყანაში ტურისტთა რაოდენობისა და დივერსიფიკაციის ზრდაზე. ამჟამად,
საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეუძლია 98 ქვეყნის მოქალაქესა და 50 ქვეყნის
ბინადრობის უფლების მქონე პირს. ამასთან 2015 წელს, ქართულმა მხარემ
შეიმუშავა ელექტრონული ვიზების პორტალი (www.evisa.gov.ge), რომლის
საშუალებითაც, საზღვარგარეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ ვიზის მოთხოვნა
ონლაინ რეჟიმში მხოლოდ პასპორტისა და აპლიკაციის მეშვეობით და
ელექტრონული ვიზის მიღება ელ.ფოსტით, 5 დღის განმავლობაში.
აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სავიზო პოლიტიკის თანახმად, იმ
ვიზიტორებს, რომლებიც ფლობენ შეერთებული შტატების, ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების, შენგენის ზონის ქვეყნების, იაპონიის, კორეის და არაბთა
გაერთიანებული საემიროების მოქმედ ვიზებს, შეუძლიათ საქართველოში
უვიზოდ შემოსვლა.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, მსოფლიო ბანკთან და
საკონსულტაციო კომპანია “Solimar International”-თან თანამშრომლობის შედეგად,
შეიმუშავა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სტრატეგია - 2025, რომელიც
ნათლად ასახავს ქვეყანაში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების ხედვას
მომავალი წლებისათვის.
მოცემული სტრატეგიის მიხედვით, 2025 წლისათვის, საქართველო უმასპინძლებს
11 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტს. ამასთან, მოხდება ტურისტული
ბაზრების დივერსიფიკაცია და მოგზაურთა წილის ზრდა ევროპიდან აზიიდან და
სხვა რეგიონებიდან. ასევე, გასამმაგდება საერთაშორისო შემოსავლების წილი
ტურიზმიდან, გაორმაგდება თითოეული ვიზიტორის მიერ დახარჯული თანხის
რაოდენობა და ასევე, გაიზრდება ვიზიტორთა მიერ ქვეყანაში გატარებული
დროის ხანგრძლივობა.
ზემოხსენებულ სტრატეგიაში წარმოდგენილია 8 სტრატეგიული მიზანი, 50
პრიორიტეტული ქმედება და 100-ზე მეტი აქტივობა, რომლებიც მიმართულია
მიზნობრივ ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ცნობადობის
ამაღლებაზე, ტურიზმის კერძო სექტორის ხელშეწყობაზე, რათა შეიქმნას მაღალი
ხარისხის, მათ შორის ნიშური ტურისტული პროდუქტები და მომსახურების
ხარისხი ამაღლდეს. ამასთან, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახლი
ინვესტიციების მოზიდვა იქნება მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა
ინდუსტრიის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის მიმართულებით. ასევე,
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საქართველოს მთავრობა მიზნად ისახავს, მხარი დაუჭიროს განვითარების
მდგრად პრინციპებს და შესაბამისად, 8 სტრატეგიულ მიზანში გამოკვეთილია
საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემა,
შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის მიერ მიმდინარეობს ქვეყნის ბრენდირების, პოზიციონირებისა
და მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავება.
ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მხარდაჭერით, მიმდინარეობს მუშაობა
ქვეყნის მთის კურორტების განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე, რომელიც
ასევე მოიცავს სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებას.

მომავალი გეგმები:










მიმდინარე
ინიციატივების
განხორციელების
გაგრძელება,
რომლებიც
მიმართულია ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებისაკენ და მოიცავს გზების, მაგისტრალების, საბაგირო გზებისა და
სხვა შესაბამისი პლატფორმების განვითარებას.
2018 წელს შემუშავებული საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პირველი
სტრატეგიის ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმის განხორციელება, რომელიც საქმიანი
(MICE) ტურიზმის განვითარებას ისახავს მიზნად.
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება,
რაც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს. შესაბამისად,
სექტორის წარმომადგენლებისათვის გაგრძელდება სისტემატიური ტრენინგ
პროგრამების ორგანიზება.
გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან (UNWTO) თანამშრომლობის
გაგრძელება და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება.
მუშაობის გაგრძელება ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ვიზიტების რაოდენობის
ზრდის მიზნით.
საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის გაგრძელება და
საქართველოში ტურიზმის პოპულარიზაციისაკენ მიმართული კამპანიის
გაგრძელება.

4.9. სტატისტიკა
სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობა გათვალისწინებულია ასოცირების
შეთანხმების მეხუთე კარის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს ოფიციალური სტატისტიკის
სხვადასხვა
ასპექტებს,
მათ
შორის
სტატისტიკის
სფეროში
საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებას.
ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, როგორც დარგობრივი
სტატისტიკის (მაკროეკონომიკური სტატისტიკა, დემოგრაფიული სტატისტიკა, სოფლის
მეურნეობის და გარემოს სტატისტიკა, ბიზნეს სტატისტიკა და სხვ.) სრულყოფა, ასევე
ჰორიზონტალური ამოცანები (კლასიფიკატორები, ხარისხის მართვა, თანამშრომელთა
მომზადება, ინფორმაციის გავრცელება, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება და სხვ.
ასოცირების შეთანხმებაში დასახული მიზნების მიღწევამ უნდა უზრუნველყოს
ევროკავშირის
სტატისტიკურ
სისტემასთან
თავსებადობის
და
მონაცემთა
შედარებითობის ხარისხის კიდევ უფრო მაღალი დონე.
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული საკითხები ხორციელდება
პრიორიტეტულობის მიხედვით შეთანხმებული სხვადასხვა ხანგრძლივობის სამოქმედო
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გეგმების შესაბამისად. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის
შეთანხმებით (DCFTA) გათვალისწინებული რეფორმების ფარგლებში, საქონლით
საგარეო ვაჭრობის მონაცემები 2018 წლის შემოდგომიდან დამუშავდება ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების ევროპული კლასიფიკატორის (NACE) მიხედვით.
ოფიციალური
სტატისტიკის
სფეროში
საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება გათვალისწინებულია ასოცირების
შეთანხმების 291-ე მუხლით. ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ ამჟამად მოქმედი
კანონი მიღებულია 2009 წლის დეკემბერში, რომელშიც თავის დროზე არ იყო მკაფიოდ
ჩამოყალიბებული ის დებულებები, რომლებიც აუცილებელია ქვეყნის სტატისტიკური
სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისთვის.
აღნიშნულს ხაზი გაესვა ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურის (EUROSTAT),
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UN ECE) სტატისტიკის განყოფილების და
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) მიერ ჩატარებული საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სისტემის გლობალური შეფასების ანგარიშშიც, რომელიც 2013
წელს გამოქვეყნდა. 2015-2016 წლებში კანონში ცვლილებების შეტანის შედეგად,
სტატისტიკის ეროვნული სისტემა მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა ოფიციალური
სტატისტიკის სფეროში ევროკავშირის საკანონმდებლო ნორმებს. ამ ეტაპზე, ცალკეული
ცვლილებების შეტანით, ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა ეტაპობრივად
ხორციელდება.
გაწეული სამუშაო:
 2018 წელს საქსტატმა, ევროპელ ექსპერტთან თანამშრომლობით შეიმუშავა
სტატისტიკის შესახებ კანონში შესატანი დამატებითი ცვლილებების პროექტი,
რომელიც განხილულ იქნება საქართველოს სტატისტიკური სისტემის მეორე
გლობალური შეფასების ფარგლებში (2019 წლის გაზაფხულზე გამოქვეყნდება).
 ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობის ხარისხის შესაფასებლად დიდი
მნიშვნელობა აქვს ე.წ. სექტორულ მიმოხილვებს, რომელთა ჩატარების მიზანს
წარმოადგენს სტატისტიკის ცალკეულ სფეროებში მონაცემების წარმოების პროცესის
დეტალური ანალიზის შედეგად, მისი ევროპულ სტანდარტებთან რაც შეიძლება
მეტად დაახლოება. საქსტატში 2015 წელს ევროკავშირის ექსპერტების მიერ ჩატარდა
ბიზნეს სტატისტიკის სექტორული მიმოხილვა.
მომავალი გეგმები:
 სტატისტიკის შესახებ კანონში დამატებითი ცვლილებების შეტანა.
 სექტორული მიმოხილვების პრაქტიკის გაგრძელება, რაც მნიშნელოვანი იქნება
ევროკავშირის სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოებისთვის.
ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი აქტივობები:
 ევროკავშირის
ადმინისტრაციული
და
ტერიტორიული
ერთეულების
კლასიფიკატორების (NUTS-ს სისტემა) დანერგვის მიზნით, შესაძლებლობების
შესწავლა და ღონისძიებების დასახვა.

4.10 ჯანდაცვა, დასაქმება და შრომითი უსაფრთხოება
4.10.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
საქართველოში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და ჯანმრთელობისათვის
უსაფრთხო გარემოს შექმნა მოსახლეობისა და თითოეული ადამიანის ძირითად
უფლებად განიხილება. ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს თანამშრომლობას
ჯანრთელობის დაცვის სფეროში, ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების
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მიზნით, რომელიც მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან
ელემენტს წარმოადგენს.
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება:

უნივერსალური მოცვა
 2013 წლიდან საქართველოს ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა მოსახლეობის
ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, რადგან 2013
წლიდან ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა.
 სამედიცინო მომსახურებაზე უნივერსალურმა ხელმისაწვდომობამ მნიშვნელოვნად
შეამცირა ჯიბიდან დანახარჯები და გაზარდა ფინანსური დაცულობა (2012 – 73% 2016 – 56%), რაც ქვეყანაში სახელმწიფო დაფინანსების მკვეთრი მატებით, სამედიცინო
მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდითა და როგორც ამბულატორიული, ისე
სტაციონარული
სერვისების
უტილიზაციის
მნიშვნელოვანი
მატებითაა
განპირობებული.

გადამდები დაავადებები
 ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური ხდება გადამდებ
დაავადებებზე და მათ შორის - აივ ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზსა და
ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
 ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, საქართველოში უკანასკნელ
წლებში აღინიშნება ტუბერკულოზის ინციდენტობისა და პრევალენტობის
მაჩვენებლების კლების ტენდენცია.
 2015-2016 წლებში აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების გამოვლენის მატების ფონზე,
2017 წელს პირველად დაფიქსირდა აივ ინფექციის ინციდენტობის (გამოვლენილი
ახალი შემთხვევები) შემცირება 12%-ით.
 2015 წლის 21 აპრილს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ფარმაცევტულ
კომპანია „გილეადსა“ და საქართველოს მთავრობას შორის, რამაც საფუძველი ჩაუყარა
საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის დაწყებას, ხოლო 2016 წლის აპრილში ქ.
ბარსელონაში საქართველოს მთავრობასა და ფარმაცევტულ კომპანია ,,გილეადს”
შორის ხელი მოეწერა გრძელვადიან ხელშეკრულებას კომპანიის მხრიდან C
ჰეპატიტის სამკურნალო ახალი თაობის მედიკამენტებით უწყვეტი უზრუნველყოფის
შესახებ, დაავადების სრულ ელიმინაციამდე.
 2016 წლის აგვისტოში დამტკიცდა საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 20162020 წლების ეროვნული სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს 2020 წლისთვის C
ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის გამოკვლევას, მათ შორის 95%-ის მკურნალობასა
და მკურნალობის შედეგად პაციენტთა 95%-ის განკურნებას.
 2016 წელს დამტკიცდა ტუბერკულოზის კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული
სტრატეგია. საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვნად გაზარდა „ტუბერკულოზის
მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსება.
 2015 წლიდან სახელმწიფომ მთლიანად მოახდინა I რიგის ანტირეტროვირუსული და
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით პაციენტების უზრუნველყოფა,
ხოლო 2018 წელს კი - ამას დაემატა II რიგის მედიკამენტების 50%-ის უზრუნველყოფა.
 2018 წლიდან სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მიმდინარეობს C ჰეპატიტის, აივინფექციისა და ტუბერკულოზის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ინტეგრირებული
სკრინინგის პილოტური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს C ჰეპატიტის, აივ
ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის დროულ გამოვლენას და “ერთიანი ქუდის
ქვეშ” მართვას.
 იმუნიზაციით მართვადი დაავადებებით გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილობის
შემცირების
მიზნით,
ეროვნული
კალენდრის
შესაბამისად
სახელმწიფო
უზრუნველყოფს 13 დაავადების პრევენციას. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 5-ჯერ
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გაიზარდა პროგრამის ბიუჯეტი (2012 4.4 მლნ ლარი; 2018 22.4 მლნ.ლარი) და
იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში წარმატებით დაინერგა 5 ახალი ვაქცინა.
 ქვეყანაში დამტკიცდა ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სტრატეგია.

გადამდები დაავადებების ზედამხედველობა
 2016 წლის 18 იანვარს დამტკიცდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის №01-2/ნ ბრძანება „სამედიცინო სტატისტიკური
ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“, რომელიც ეფუძნება 1999
წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის 2000/96/EC და 2002 წლის 19 მარტის
ევროკომისიის 2002/253/EC გადაწყვეტილებას, რომელიც ევროპული თანამეგობრობის
ქსელს ავალდებულებს გადამდებ დაავადებათა ანგარიშგების მიზნით ისარგებლოს
შემთხვევათა ერთნაირი, სტანდარტული განსაზღვრებით.
 გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის ქსელით დაფარვა საქართველოში არის
ერთიანი 73 დაავადების/მდგომარეობისთვის: ეპიდზედამხედველობა საქართველოში
ფარავს მთელი ქვეყნის ტერიტორიას და ჩართულია მთელი მოსახლეობა
თანაბარზომიერად.
 საქართველო ეპიდზედამხედველობისა და გადამდებ დაავადებათა კონტროლის
მიზნით იყენებს ეპიდზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემას,
რომელიც გამოიყენება ცხოველთა და ადამიანთა გადამდები დაავადებებისა და
ზედამხედველობას
დაქვემდებარებული
მდგომარეობების
აღრიცხვის,
რეგისტრაციის, შეტყობინებისა და ანგარიშგების მიზნით.
 საქართველო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ერთიან
საინფორმაციო ბაზებთან (CICID, JRF) ინტეგრირებულია ანგარიშგების მიზნით და
წარადგენს
ინფორმაციას
ეპიდზედამხედველობას
დაქვემდებარებული
დაავადებების/ მდგომარეობების შესახებ.

არაგადამდები დაავადებები
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველოს მიერ ნაკისრი ერთ-ერთი
ვალდებულებაა ქვეყანაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი.
 2017 წლის იანვარში დამტკიცდა საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა
პრევენციისა და კონტროლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია, რომელსაც
მეტად ამბიციური მიზანი აქვს დასახული: არაგადამდებ დაავადებებთან
დაკავშირებული ავადობით, სიკვდილიანობითა და უნარშეზღუდულობით
გამოწვეული მართვადი და თავიდან აცილებადი ტვირთის შემცირება ეროვნულ
დონეზე, მულტისექტორული თანამშრომლობის გზით.
 2017 წლის 1 ივლისიდან ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთათვის, რომლებიც
რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების“ მონაცემთა ერთიან
ბაზაში და მათზე მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ამოქმედდა
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის
სახელმწიფო პროგრამა.
 2016 წლიდან სამინისტრო ახორციელებს ძუძუს ადრეული კიბოს აგრესიული HER-2
რეცეპტორდადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტ ტრასტუზუმაბით
(ჰერცეპტინი) უზრუნველყოფას.
 2015 წლიდან ქვეყანაში ფუნქციონირებს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამა, რომლის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ
განათლება და ცნობიერების ამაღლება.
 2017 წლის მაისში საქართველოში მიღებულ იქნა თამბაქოს კონტროლის ახალი
თაობის საკანონმდებლო ცვლილებები. ცვლილებების პაკეტის მიღება მნიშვნელოვანი
წინ გადადგმული ნაბიჯია თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების კუთხით.
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 თამბაქოს კონტროლის მიღებული კანონმდებლობა პასუხობს ევროკავშირის
შესაბამისი დირექტივების და თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნებს.
რეგულაციები ძალაში ეტაპობრივად შედის, მათ შორის დიდი ნაწილი 2018 წლის 1
მაისიდან შევიდა ძალაში, ნაწილი - 1 სექტემბრიდან, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ეტაპობრივად, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ქვეყნის ძირითად პრიორიტეტს
წარმოადგენს. საქართველომ 2015 წელს შეასრულა ათასწლეულის განვითარების მე-4
მიზანი და ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა შეამცირა 48-დან (1990 წელს)
– 10.7-მდე (2016 წელს) 1000 ცოცხალშობილზე, ნაცვლად სამიზნე - 16-ისა.
 2015 წელს დაიწყო და 2017 წლის ბოლოს დასრულდა პერინატალური
რეგიონალიზაციის პროექტი, რაც ითვალისწინებდა პერინატალური სერვისის
მიმწოდებელი დაწესებულებების დონეების და მათი როლისა და პასუხისმგებლობის
განსაზღვრას.
 დამტკიცდა დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030
წლების ეროვნული სტრატეგია, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკას,
როგორც დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის, ასევე, ოჯახის დაგეგმვის,
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით.

უსაფრთხო სისხლი
 ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებების თანახმად და „საქართველოში C
ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ ფარგლებში
დამტკიცდა უსაფრთხო სისხლის სტრატეგია.
 მიმდინარეობს მუშაობა საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სალიცენზიო მოთხოვნების
ევროკავშირის რეგულაციებთან/დირექტივებთან ჰარმონიზაციაზე.
 განახლდა „სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა“, 2017 წლიდან
ტრანსფუზიით
გადამდები
ინფექციების
გავრცელების
მაღალი
რისკის
ჯგუფებისთვის აიკრძალა ფასიანი დონორობა და სავალდებულო გახდა სისხლის
ტესტირების მაღალ-სენსიტიური მეთოდოლოგიის გამოყენება.
მომავალი გეგმები:
 1999
წლის
22
დეკემბრის
ევროკომისიის
გადაწყვეტილება
2000/57/EC,
ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2119/98/EC გადაწყვეტილების შესაბამისად,
დაგეგმილია გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისათვის ადრეული
გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემის შესახებ ოპერაციული ცენტრის სრული
დატვირთვით ფუნქციონირება.
 სისხლის
ტრანსფუზიით
გადამდები
ინფექციების
პრევენციის
მიზნით,
მიმდინარეობს
მუშაობა
ტრანსფუზიის
სამსახურისთვის
თანამედროვე
სტანდარტებთან შესაბამისი სალიცენზიო მოთხოვნების შემუშავებაზე.
ასოცირების შეთანხმების მიღმა დაგეგმილი რეფორმები:
 იმუნიზაციის მეტი ადვოკატირება და დაფარვის მაჩვენებლების გაზრდა.
 ანტიმიკრობული რეზისტენტობის, ინფექციური კონტროლისა და სამედიცინო
მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების ზედამხედველობის, კონტროლისა და
პრევენციის მიმართულების გაძლიერება.
 გარემოს და ჯანმრთელობის თანამედროვე სისტემის შექმნა და შესაძლებლობების
გაძლიერება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრის ბაზაზე.
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 ლაბორატორიული ინფორმაციის მენეჯმენტის სისტემის (LIMS) სრულფასოვანი
ამუშავება.
 2023 წლიდან იგეგმება თამბაქოს ნაწარმის სტანდარტიზებული ე.წ. „სადა შეფუთვის“
შემოღება, მოწევის აკრძალვის ადგილების გაფართოვება.
 მიმდინარეობს მუშაობა თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის პროტოკოლზე
მიერთებასთან დაკავშირებით, რაც ასევე ეფექტურად უპასუხებს თამბაქოს ნაწარმზე
გადასახადისა და ფასის გაზრდის შემთხვევაში უკანონო ვაჭრობის შესაძლო გაზრდის
გამოწვევას.

4.10.2. შრომისა და დასაქმების სფერო
საქართველოს ხელისუფლებისთვის ადამიანი და ადამიანის უფლებები, მათ შორის
შრომის უფლებები პრიორიტეტული საკითხია. 2013 წელს გაუმჯობესდა საქართველოს
შრომის კოდექსი, განმტკიცდა დასაქმებულების სამუშაო უფლებები და პირობები,
აგრეთვე შრომის სტანდარტები გადავიდა თვისობრივად ახალ, ევროპულ და
საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებზე, დაინერგა შრომითი მედიაციის მექანიზმი,
ჩამოყალიბდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია. სახელმწიფოს მიერ
საერთაშორისო დონეზე, კერძოდ, ასოცირების შეთანხმებითა და დღის წესრიგით,
ნაკისრი ვალდებულებები მოიცავს როგორც შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის
გატარებას, ისე დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვასა და შრომითი უფლებების
დაცვაზე ზედამხედველობის განმახორციელებელი მექანიზმების შექმნა/განვითარებას.
სახელმწიფოს შრომითი უფლებებისა და შრომითი ურთიერთობების მიმართულებებით
გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ კომპონენტი (DCFTA).
საქართველოს პარლამენტმა 2017 წლის 2 ნოემბრის დადგენილებით მოახდინა 144-ე
კონვენციის (შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის
მიზნით სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ) რატიფიცირება.
2015 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ და
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა „შრომითი იმიგრანტის
(საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის) ადგილობრივ
დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის
განხორციელების წესი“.
საქართველოს მთავრობა 2015 წლიდან ახორციელებს შრომის ბაზრის აქტიურ
პოლიტიკას მომზადება-გადამზადებისა და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების
მეშვეობით.
ასოცირების შეთანხმებით
არსებული მდგომარეობა:

გათვალისწინებული

ვალდებულებების

შესრულების

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-14 თავი
ეძღვნება დასაქმებას, სოციალურ პოლიტიკას და თანაბარ შესაძლებლობებს, რომლის
შესაბამისადაც მხარეები თანამშრომლობენ ღირსეული შრომის პირობების (Decent Work
Agenda), დასაქმების პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების,
სოციალური დიალოგის, სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, გენდერული
თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის მიმართულებებით. ასოცირების
ხელშეკრულების 30-ე დანართი მოიცავს 40 ევრო დირექტივას, რომლის ტრანსპოზიციაც
საქართველომ უნდა განახორციელოს შრომის უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების
მიმართულებებით. საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 19 თებერვალს დაამტკიცა
დანართი XXX-ით განსაზღვრული 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2004/113/EC დირექტივების
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საფუძველზე მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები. ცვლილებები შევიდა შემდეგ
საკანონმდებლო აქტებში:
6. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
7. საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“;
8. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
9. საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“.
მომავალი გეგმები:
 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ სრულყოფა
დასაქმებულთათვის
შრომის
ღირსეული
პირობების
უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით და შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ინსტიტუციური და
ადმინისტრაციული გაძლიერება და შრომის ინსპექციის მანდატის გაფართოება
შრომის უფლებების კომპონენტის ინსპექტირებისთვის და ეკონომიკის ყველა
სექტორზე გავრცელება;
 შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, შრომითი მედიაციის
მექანიზმის განვითარება, მედიაციის წარმოების პროცესის სრულყოფა;
 სოციალური დიალოგის განვითარება/გაძლიერება ცენტრალურ და რეგიონულ
დონეზე მისი ეფექტიანობის გაზრდა, მათ შორის მისი სისტემატიზებული
მუშაობის უზრუნველყოფის გზით;
 საქართველოს
ორგანული
კანონის
„საქართველოს
შრომის
კოდექსი“
რეგულირების მიღმა დარჩენილი დასაქმების ხელშეწყობის გარანტიების შექმნის
მიზნით, დასაქმების სერვისების შესახებ კანონმდებლობის შემუშავება;
 მომზადება-გადამზადებისა
და
დასაქმების
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამების განხორციელების გაგრძელება მომდევნო წლებში;
 შრომითი მიგრაციის რეგულირების ნორმატიული ბაზის გადახედვა და შრომითი
მიგრაციული პროცესების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმის დახვეწა;
 დროებითი
ლეგალური
შრომითი
მიგრაციის
მიმართულებით
სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება.

4.10.3. შრომის უსაფრთხოება
დასაქმებულების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლება წარმოადგენს ერთ-ერთ
ფუნდამენტურ
უფლებას,
რომელიც
საქართველოს
კონსტიტუციით
არის
გარანტირებული.
2006 წელს შრომის სახელმწიფო ინსპექციის გაუქმებამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი
პრობლემები ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც დაკავშირებულია შრომის უსაფრთხოებასა და
ჯანმრთელობასთან. ამის ნათელი დადასტურებაა სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და
დაშავებულთა ოფიციალური მონაცემებით წარმოდგენილი ციფრები. ასოცირების
შესახებ შეთანხმების XXX-ე დანართი მოიცავს ევროდირექტივების ჩამონათვალს,
რომელიც შეეხება სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებს და
მათი შესრულების ვადებს, რომელთა გათვალისწინებით უნდა მოხდეს შესაბამისი
საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და/ან გადასინჯვა, რაც ხელს შეუწყობს შრომის
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.
არსებული
ვითარების
აღმოფხვრისა
და
საერთაშორისო
ვალდებულებების
გათვალისწინებით სამინისტროს მიერ გადაიდგა აქტიური ნაბიჯები და შეიქმნა სამუშაო
ადგილზე შრომის პირობების საზედამხედველო ორგანო, რომელიც ეტაპობრივად
ნერგავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებს.
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ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების
არსებული მდგომარეობა:
 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბერის №603 დადგენილებით
დამტკიცდა „შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო
პროგრამა“, რომლის მიზანია დაეხმაროს დამსაქმებელს უსაფრთხო და ჯანსაღი
სამუშაო გარემოს შექმნაში. პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს შემოწმდა 224
ობიექტი. 2018 წლის 31 დეკემბერს დამტკიცდა „შრომის პირობების
ინსპექტირების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამა“.
 2018 წელს შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა გაიზარდა 40 საშტატო
ერთეულამდე, სამინისტროში ჩამოყალიბდა ორი სამმართველო: ინსპექტირების
სამმართველო და მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სამმართველო.
ინსპექტორები უზრუნველყოფილი არიან სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე
შესაბამისი უსაფრთხოების აღჭურვილობით (სპეც. ტანსაცმელი, სპეც.
ფეხსაცმელი, ჩაფხუტი და ა.შ.).
 ინსპექტირების პროცესის გამჭვირვალობის, ეფექტურობის და გამარტივების
მიზნით, 2018 წლის 1 აგვისტოს, შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისაგან გადაეცა 40 ერთეული
პლანშეტური კომპიუტერი. აგრეთვე, ინსპექტორები აღიჭურვნენ სამხრე
კამერებით, სასერვერო სისტემასთან
მუდმივი კავშირის უზრუნველყოფის
მიზნით. აღნიშნული კამერები და პლანშეტური კომპიუტერები ხელს შეუწყობს
კორუფციის რისკების მინიმუმამდე დაყვანას და პროცესის გამჭვირვალობას.
 2018 წლის 7 მარტს, საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საქართველოს კანონი
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“. კანონის იმპლემენტაციის მიზნით შემუშავდა
და დამტკიცდა 5 ნორმატიული აქტი. 2019 წლის 19 თებერვალს, საქართველოს
პარლამენტმა დაამტკიცა „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ახალი, ორგანული
კანონი, რომელიც 2019 წლის 1 სექტემბრიდან გავრცელდება ეკონომიკური
საქმიანობის ყველა სექტორზე.
 „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მიზანია სამუშაო სივრცეში/ადგილებზე
დასაქმებულების შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მაქსიმალურად
დაცვა, პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების დროული
გამოვლენა, მათი პრევენცია და უბედური შემთხვევების (მათ შორის ფატალური
შედეგი) თავიდან აცილება.
 კანონის მიხედვით განისაზღვრება არაარსებითი, არსებითი და კრიტიკული
შეუსაბამობები,
რომლისთვისაც
გათვალისწინებულია
შესაბამისი
ადმინისტრაციული სახდელები: ა) გაფრთხილება; ბ) ჯარიმა; გ) სამუშაო
პროცესის შეჩერება.
 „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 2018 წლის
აგვისტოდან შემოწმდა 142 კომპანია, გაიცა შესაბამისი ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმები (მათ შორის ფულადი სანქციები) და მითითებები.
 2017 წლის 16 თებერვალს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის, რომლის ფარგლებშიც
შემოწმდა სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული
საწარმოები.
 2017 წლის 11 მაისს გამოიცა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრისა და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება სპეციალური ჯგუფის
შექმნის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან,
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ასევე, მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებზე, დასაქმებულთა
შრომის პირობებისა და სამუშაო ადგილების შესაბამისობის შეფასებას
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შრომისა და უსაფრთხოების
მოთხოვნებთან და ობიექტის ტექნიკურ ინსპექტირებას.
 სახელმწიფო,
სხვადასხვა
მაკონტროლებელი
უწყებების
საშუალებით,
ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხედველობას უსაფრთხოების მიმართულებით
(მაგ.: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, მუნიციპალიტეტების
ზედამხედველობის
სამსახურები,
სსიპ
ტექნიკური
და
სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო და ა.შ.). იმისათვის, რომ თავიდან იქნას
აცილებული ამ უწყებებს შორის უფლებამოსილებების გადაფარვა, შეიქმნა
სხვადასხვა
მაკონტროლებელი
უწყების
წარმომადგენელთაგან
დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოახდენს კანონმდებლობის
რევიზიას, გამიჯნავს მაკონტროლებელ ორგანოებს შორის უფლებამოსილებებს და
დააკონკრეტებს თითოეული უწყების სამოქმედო არეალს, რაც ხელს შეუწყობს
სამართლიანი ზედამხედველობის სისტემის ჩამოყალიბებას.
იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენცია
 2015 წლის 13 აგვისტოს გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) შემთხვევების გამოვლენის ხელშეწყობის შესახებ.
 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112 დადგენილების თანახმად,
შრომის
პირობების
ინსპექტირების
დეპარტამენტი
განისაზღვრა
საზედამხედველო ორგანოდ, რომელიც იძულებითი შრომისა და შრომითი
ექსპლუატაციის გამოვლენისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით ახორციელებს
გეგმიურ და არაგეგმიურ ზედამხედველობას. იძულებითი შრომისა და შრომითი
ექსპლუატაციის შესაძლო ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, საკითხის
დამატებითი მოკვლევისთვის, დეპარტამენტისგან საქმე გადაეცემა შინაგან
საქმეთა სამინისტროს.
 2018 წელს, პროგრამის ფარგლებში, ინსპექტირება განხორციელდა 154 კომპანიაში,
საიდანაც გეგმიურად შემოწმდა 152, ხოლო არაგეგმიურად - 2 კომპანია.
შემოწმებული კომპანიებიდან არცერთში არ გამოვლინდა იძულებითი შრომისა და
შრომითი ესპლუატაციის შესაძლო ნიშნები. 2019 წელს გეგმიური ინსპექტირების
განხორციელება დაგეგმილია მინიმუმ 100 კომპანიაში, საიდანაც 2019 წლის 28
თებერვლამდე უკვე შემოწმდა 15 კომპანია.
სამართლებრივი ბაზის შექმნა/სრულყოფა
 შრომის
უსაფრთხოების,
აგრეთვე
შრომითი
უფლებების
დაცვის
უზრუნველყოფისა და ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციისათვის, დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება შრომის სფეროში მოქმედი ნორმების საერთაშორისო
სტანდარტებთან დაახლოებას.
 სოციალური პარტნიორებისა და სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო
ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით, სამინისტროს მიერ მომზადდა 8 ევროდირექტივის პროექტი, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მინიმალურ მოთხოვნებს, ხოლო
დარჩენილი 17 დირექტივების პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა.
მომავალი გეგმები:
 სახელმწიფოს სხვადასხვა მაკონტროლებელი უწყებების წარმომადგენელთაგან
დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი გააგრძელებს კანონმდებლობის რევიზიას და
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უფლებამოსილებების გამიჯვნას მაკონტროლებელ ორგანოებს შორის და
დააკონკრეტებს თითოეული უწყების სამოქმედო არეალს, რაც ხელს შეუწყობს
სამართლიანი ზედამხედველობის სისტემის ჩამოყალიბებას.
 კომპანიების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2019 წლის განმავლობაში
დაგეგმილია საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება შრომის უსაფრთხოების ახალ
რეგულაციებთან, მათ აღსრულებასთან, საწარმოების მიერ განსახორციელებელ
ღონისძიებებთან და ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით
განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით.
 სამინისტრო სავალდებულო ინსპექტირების პარალელურად განახორციელებს
შემოწმებული კომპანიების, გამოვლენილი დარღვევების, გამოყენებული
ადმინისტრაციული სახდელების, უბედური შემთხვევების, გამოვლენილი
პროფესიული დაავადებების, ინსპექტორებისთვის და ინსპექტორთა მიერ
განხორციელებული ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებისა და სამუშაო
ადგილზე გარდაცვლილ და დაშავებულ პირთა დეტალური საჯარო სტატისტიკის
წარმოებას. აღნიშნული მონაცემებით დეპარტამენტი სექტორების მიხედვით
მიიღებს უსაფრთხოების სფეროში არსებული პრობლემების სრულყოფილ
სურათს, რაც აისახება დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ წლიურ ანგარიშ(ებ)ში
და გამოყენებული იქნება სამომავლო ინსპექტირების დაგეგმვის, სტრატეგიის,
უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესებში.

4.10.4. ბავშვთა დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია
საქართველო 2004 წლიდან ახორციელებს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმას,
რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც საქართველოში დიდი ზომის სამზრუნველო
დაწესებულებების (ბავშვთა სახლები, სკოლა პანსიონები) დახურვა და
ალტერნატიული ზრუნვის სერვისებით (მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის
სახლები) ჩანაცვლება, ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება და მათი სოციალური
ფუნქციონირების ამაღლება წარმოადგენს. რეფორმის სტრატეგიული და
პრიორიტეტული მიმართულებები ასახულია სამთავრობო გეგმებსა და შესაბამის
ნორმატიულ აქტებში.
რეფორმის საწყის ეტაპზე საქართველოში ფუნქციონირებდა 48 ბავშვთა
სამზრუნველო
დაწესებულება
(ბავშვთა
სახლი/სკოლა-პანსიონი),
სადაც
განთავსებული იყო 5 500-მდე ბავშვი. დღის წესრიგში დადგა საკითხი ბავშვზე
ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურებების განვითარების შესახებ, რამაც
საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფოში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის
ამოქმედებას.
რეფორმის შედეგად დაიხურა დიდი ზომის რამდენიმე ინსტიტუცია. მოცემულ
ეტაპზე, ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 2 დიდი ზომის რეზიდენტული
დაწესებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელებისთვის (0-დან 18
წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის) და საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული 2
დიდი
ზომის
ლიცენზირებული
სააღმზრდელო
დაწესებულება.
დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის შემდეგ ეტაპზე აღნიშნული დაწესებულების
ეტაპობრივი დახურვის მიზნით, 2011 წელს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, ქვეყნის მასშტაბით
ამოქმედდა 24 ახალი, მცირე საოჯახო სახლი.
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2016 წლის იანვარში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და გაეროს
ბავშვთა ფონდს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის
საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისში გაიხსნა მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვებისთვის 1 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, სადაც განთავსდა 7
აღსაზრდელი ჩვილ ბავშვთა სახლიდან.
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების
არსებული მდგომარეობა:
 დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი გრძელდება. დღეის მდგომარეობით,
მინდობით აღზრდაში განთავსებულია 1457 არასრულწლოვანი, მათ შორის
231 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვია, 24 კი - განსხვავებული
საჭიროებების მქონე ბავშვი. მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ცხოვრობს 372
ბავშვი (28 არავაუჩერული დაფინანსებით), მათ შორის 39 შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვია, სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო
ფონდის ფილიალში - ქ. თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში - 55 ბენეფიციარი;
სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ფილიალში - კოჯრის ბავშვთა
სახლში - 28 არასრულწლოვანი; საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ
ლიცენზირებულ 3 ბავშვთა სახლში - 197 ბავშვია (ფერია - 94 ბენეფიციარი;
ნინოწმინდა - 97 ბენეფიციარი; ბედიანი - 6 ბენეფიციარი) განთავსებული.
 2017 წლის ბოლოს დასრულდა მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვებისთვის მეორე მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მშენებლობა.
 ალტერნატიულ სერვისებში გადაყვანისას, ბავშვების საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, 2016 წელს ჩვილ ბავშვთა სახლიდან
მინდობით
აღზრდაში განთავსდა 25 შშმ ბავშვი, გაშვილდა 1 და რეინტეგრაციის
ქვეპროგრამაში ჩაერთო - 1, ხოლო 2017 წლის განმავლობაში ჩვილ ბავშვთა
სახლიდან მინდობით აღზრდაში განთავსდა 6 შშმ ბავშვი, 1 ბავშვი კოჯრის
შშმ ბავშვთა სახლიდან გადავიდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლში.
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
2017 წლის 9 ივნისის № 01-129/ო ბრძანებით დამტკიცდა „სამედიცინო
დაწესებულებებში ბავშვის მიტოვების პრევენციის სამოქმედო ინსტრუქცია“.
შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტომ ბავშვის საუკეთესო
ინტერესების გათვალისწინების მიზნით დაიწყო მშვილებელთა და
მინდობით აღმზრდელთა ტრენინგების ჩატარება.
მომავალი გეგმები:
 სახელმწიფო
ზრუნვაში
განთავსების
პრევენციის
("გეითქიფინგის")
მექანიზმის დახვეწა, დამტკიცება და ამოქმედება.
 დიდი ზომის სამზრუნველო დაწესებულებებიდან შშმ ბავშვების,
საჭიროებების მიხედვით, რეინტეგრირება ბიოლოგიურ ოჯახში, განთავსება
სპეციალიზებული ოჯახური ტიპის მომსახურებასა ან მინდობით აღზრდაში.
 ოჯახის ჩამნაცვლებელი ალტერნატიული მომსახურებების (მინდობით
აღზრდა, სპეციალიზირებული ოჯახური ტიპის მომსახურება) განვითარება
და დახვეწა.
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4.11.

რეგიონული განვითარება

2013-2018 წლებში, საქართველოს მთავრობამ უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები
გადადგა რეგიონული და ტერიტორიული განვითარების პოლიტიკის ძირითადი
მიდგომების, სტანდარტებისა და ინსტრუმენტების ევროკავშირის საუკეთესო
პრაქტიკასთან დაახლოების კუთხით. აღნიშნული, მოიცავს რეგიონული განვითარების,
როგორც დარგთაშორისი და ტერიტორიაზე მორგებული ინტეგრირებული პოლიტიკის
შემუშავებასა და განხორციელებას, ხელშეწყობისა და კოორდინაციის ინსტიტუციურ
მოწყობას,
მრავალდონიანი მმართველობის ელემენტების - სხვადასხვა უწყებების
(ცენტრალური და ადგილობრივი), განვითარების პარტნიორებისა და სხვა
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას და მათი ძალისხმევის გაერთიანებას,
პოლიტიკის განხორციელების კოორდინაციის შესაბამისი არხების, ინფორმაციის გაცვლაგადამუშავების, ანგარიშგებისა და მონიტორინგის სისტემების ჩამოყალიბებას, რასაც თან
სდევდა ადმინისტრაციული შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი ამაღლების ძალისხმევა.
შესაბამისი ინიციატივები შესატყვისობაში იყო იმ თემატურ ვალდებულებებთან,
რომლებიც გამომდინარეობდა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან და ასოცირების
დღის წესრიგიდან, აგრეთვე ევროკავშირის სექტორული დახმარების თაობაზე საფინანსო
შეთანხმების ზოგადი და სპეციფიური პირობებიდან.
ასოცირების შეთანხმებით
მდგომარეობა:

გათვალისწინებული

ვალდებულებების

შესრულების

 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის N 1215 განკარგულებით,
დამტკიცდა „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების
პროგრამა“ (რგპ). აღნიშნულ საშუალოვადიან სამთავრობო დოკუმენტში
განისაზღვრა საქართველოს რეგიონული პოლიტიკის ძირითადი მიზნები და
ამოცანები, შესაბამისი პრიორიტეტები და პროგრამული ღონისძიებები და
გამოიკვეთა საჭირო პირობები ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული და მდგრადი
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად. ამ ტიპის პირველი
პროგრამული დოკუმენტის მიღება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო
ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი სახელმწიფოების გამოცდილებასთან
დასაახლოებლად, კომპლექსური რეგიონული და ტერიტორიული განვითარების
დაგეგმვის კუთხით. იგი ეფუძნება და მჭიდრო კავშირშია ევროკავშირის
რეგიონების სოციალური და ეკონომიკური გამოთანაბრების (კოჰეზიის) ჩარჩო
პოლიტიკის გამოცდილებასთან, რომლის მიზანი რეგიონების განვითარება და
მათ
შორის
უთანაბრობების
შემცირებაა.
ამავე
დროს,
პროგრამაში
მნიშვნელოვანწილად აისახა კონკურენტუნარიანობის ზრდისკენ მიმართული
პოლიტიკის მიდგომები, როგორც საშუალება
კოჰეზიისა და განვითარების
საჭიროებების მისაღწევად.
 2013-2015 წლებში საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა განვითარების
სტრატეგიები ქვეყნის 9 რეგიონისთვის, რომელიც შემუშავებულ იქნა შესაბამისი
რეგიონების საკონსულტაციო საბჭოების მიერ. ზემოთაღნიშნული სტრატეგიები,
შესაბამისი ამოცანები და პრიორიტეტები ეყრდნობა თითოეული რეგიონის
მრავალმხრივ ანალიზსა და რეგიონისთვის დამახასიათებელი დარგობრივი
განვითარების ტენდენციებს, რასაც წინ უსწრებდა სიტუაციური და ფაქტობრივი
დიაგნოსტიკა, რომელიც
შესაბამისი მეთოდოლოგიით და სხვადასხვა
დაინტერესებული
მხარის
(სამხარეო
საკონსულტაციო
საბჭოები,
მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ექსპერტები, არასამთავრობო და დონორი
ორგანიზაციები, კერძო სექტორი) ფართო ჩართულობით მომზადდა. თითოეული
რეგიონის კონკრეტული კონტექსტის გათვალისწინებით, მათი ძირითადი
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გამოწვევების,
განსაზღვრული
კონკურენტული
უპირატესობების
და
პერსპექტიული
სექტორების
გათვალისწინებით,
დაინერგა
შესაბამისი
სტრატეგიები მოკლე და საშუალო ვადიანი რეაგირებისთვის, რათა განისაზღვროს
ძირითადი
საჭიროებები
გრძელვადიანი
ეკონომიკური
ზრდისა
და
განვითარებისთვის.
 2014 წლის ბოლოს, შემუშავდა და სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების მიერ
მოწონებულ იქნა რეგიონების განვითარების სტრატეგიების შესაბამისი 2015-2017
წლების სამოქმედო გეგმები, რამაც ხელი შეუწყო სტრატეგიების ქმედით
განხორციელებას. ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ და ფართო მონაწილეობას
იღებდნენ ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე სხვადასხვა დაინტერესებული
მხარეები,
ასევე,
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიც.
გარდა
ამისა,
რეგიონის/მუნიციპალიტეტის კონკრეტული პროექტები, რომლებიც სამოქმედო
გეგმებში იყო გათვალისწინებული, მათი პრიორიტეტულობა 2014-2015 წლებში
შემუშავებულ მეთოდოლოგიას, შეფასების პროცედურებსა და შერჩევის
კრიტერიუმებს ეფუძნებოდა, რომელიც ისეთ ფუნდამენტურ ფაქტორებს
ითვალისწინებდა, როგორიცაა კავშირი ეროვნულ და რეგიონულ სტრატეგიულ
პრიორიტეტებს, მოსალოდნელ ეკონომიკურ და სოციალურ შედეგებს,
შესასრულებელ სამუშაოს, ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის შედეგებს, გარემოზე
ზემოქმედებასა და სხვა.
 ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, „პარტნიორობა კარგი
მმართველობისთვის“
ფარგლებში,
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერების მიზნით, ადგილობრივი ფინანსური
„ბენჩმარკინგის“ საპილოტე პროექტის ორი ფაზა განხორციელდა, რაც მოიცავდა,
შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, ადგილობრივი თვითმმართველობების
ფინანსური სისტემების შეფასებასა და „ბენჩმარკინგის“ დანერგვას 10
მუნიციპალიტეტში. პროექტი განხორციელდა: ქ. ქუთაისის, ქ. რუსთავის,
მარნეულის, ბოლნისის, ცაგერის, წალენჯიხის, ბორჯომის, თიანეთის, ქარელისა
და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში. სამომავლოდ, იგეგმება პროცესებში
ეტაპობრივად დანარჩენი მუნიციპალიტეტების ჩართვა.
 „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიღების შემდგომ შეიქმნა
სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოები, რომლის შემადგენლობაში შედიან
გუბერნატორი, მერები, საკრებულოს თავმჯდომარე
და თავმჯდომარის
მოადგილეები. საბჭოები წარმოადგენენ შესაბამისი მუნიციპალიტეტების
ინტერესებს რეგიონული დაგეგმვისა და განხორციელების კუთხით, მათ შორის
ევალებათ, ცენტრალური ხელისუფლების პროგრამების, პროექტების და
ხარჯთაღრიცხვის, რეგიონის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
განხორციელების პროცესის განხილვა და სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორისთვის რეკომენდაციების მიწოდება.
 შემუშავდა „ნაგავსაყრელების მოწყობის, ოპერირების, დახურვის და შემდგომი
მოვლის შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის პროექტი, რომელიც დამტკიცდა 2015
წლის 1 აგვისტოს. შესაბამისად, 2014-2017 წლებში შპს საქართველოს მყარი
ნარჩენების კომპანიის მიერ განხორციელდა 22 ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის
პროექტი, ნაგავსაყრელების დახურვისა და დახურვის შემდგომი მოვლის
პროექტების შესაბამისად დაიხურა 22 ნაგავსაყრელი. აშენდა ნარჩენების
გადამტვირთი 2 სადგური. განხორციელდა იმერეთის, კახეთის, ქვემო ქართლის
და სამეგრელოს მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტების
საბაზისო კვლევები.
 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 ივნისის #1292 განკარგულებით
დამტკიცდა ახალი „2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების
პროგრამა“, რომელიც წინამორბედი პროგრამის (რგპ 2015-2017) მსგავსად
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
92

ეფუძნება ევროკავშირის კოჰეზიის პოლიტიკის უახლეს მიდგომებს, რაც
გულისხმობს განვითარების ინტეგრირებული და ტერიტორიაზე მორგებული
სტრატეგიების ეფექტიან დაგეგმვასა და განხორციელებას. პროგრამის მთლიანი
საორიენტაციო ბიუჯეტი აღემატება 18 მილიარდ ლარს, რაც თითქმის 4-ჯერ
აღემატება წინა პროგრამის (რგპ 2015-2017) წლიურ ბიუჯეტს. ამასთან, პროგრამა
მომზადდა საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის,
სხვადასხვა ცენტრალური უწყებების, სამხარეო ადმინისტრაციებისა და
განვითარების
პარტნიორების
აქტიური
ჩართულობით.
მოგვიანებით,
შემუშავებულ
იქნა
მონიტორინგის
გეგმა,
რომელიც
უზრუნველყოფს
პროგრამული
ღონისძიებების
განხორციელების
პროგრესის
ეფექტიან
მონიტორინგს და პროგრამის შედეგების შეფასებას. არსებითად, პროგრამის
მიღება განიხილება როგორც უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი რეგიონული
განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვისა და განხორციელების ევროპულ
სტანდარტებთან შემდგომი დაახლოების გზაზე.
მომავალი გეგმები:
 საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მომზადება „20182021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის“ ეფექტიანი
განხორციელების მხარდაჭერა, მათ შორის, საპილოტე რეგიონების შერჩევისა და
ამ რეგიონების განვითარების პროგრამ(ებ)ის ინკლუზიური მომზადების
მიმართულებით.
 2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის ეფექტიანი
განხორციელების მხარდაჭერა ეფექტიანი მონიტორინგისა და ანგარიშგების
მექანიზმების თანმიმდევრული გამოყენებით.

ასოცირების შეთანხმების მიღმა განსახორციელებელი რეფორმები:
 საქართველოში არსებული რეალობების გათვალისწინებით, ევროკავშირის
ადმინისტრაციული და ტერიტორიული ერთეულების კლასიფიკატორებთან
(NUTS-ის სისტემა) ეტაპობრივი დაახლოების და საქართველოში მათი შემდგომი
გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება
(კვლევები, ანალიზი).
 რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების
საჭიროებების და შესაძლებლობების განსაზღვრისთვის,
საქართველოს
სტატისტიკის დეპარტამენტთან ერთად, საერთაშორისო დონორებთან
და
ევროსტატთან, თანამშრომლობის გაძლიერება და შესაბამისი ექსპერტიზის
მობილიზება.

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

93

ნაწილი 5. ევროკავშირთან ფიზიკური ინტეგრაციის გაღრმავება ენერგეტიკის,
ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროში
საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება ევროკავშირთან ფიზიკური ინტეგრაციის გაღრმავებას ენერგეტიკის,
ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების განვითარებასა და ჩვენი ქვეყნის
ევროკავშირში ინტეგრაციას.
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს მთავრობის ერთერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს. აღნიშნული კუთხით დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება ისეთ მიმართულებებს, როგორებიცაა გამართული სატრანსპორტო სისტემების
ჩამოყალიბება, მაღალი სტანდარტების დანერგვა სატრანსპორტო ქსელებისა და
ოპერაციების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მაღალი ხარისხის მგზავრთა
გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის მომსახურების უზრუნველყოფა ქვეყნის
მასშტაბით.
ამ მიზნით, საქართველოს მთავრობა ახორციელებს მსხვილმასშტაბიან
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, როგორიცაა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
მშენებლობა და განვითარება, რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, აღმოსავლეთდასავლეთის საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა, ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი
სარკინიგზო ხაზის პროექტი და თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება.
აღნიშნული პროექტების განხორციელება უზრუნველყოფს ქვეყნის ჩამოყალიბებას
სატრანზიტო ჰაბად და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მობილურობას, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე მთელი რეგიონის მასშტაბით. ამასთან, სამართლებრივი დაახლოება
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან გააჩენს ახალ შესაძლებლობებს, ევროკავშირის
სატრანსპორტო სისტემასთან ინტეგრაციის მიმართულებით.
სატრანსპორტო დარგში საერთაშორისო თანამშრომლობას, დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება ქვეყნის სატრანზიტო და ეკონომიკური პოტენციალის სრულად ათვისების
მიზნით. საქართველო წარმოადგენს ევროპა-კავკასია-აზია სატრანსპორტო დერეფნის
(TRACECA) აქტიურ წევრს და მონაწილეობს ახალი სტრატეგიული მიმართულებებისა და
დერეფნების განვითარებაში, როგორსაც წარმოადგენს ე.წ. შუა დერეფანი, „ლაპის
ლაზული,“ სპარსეთის ყურე - შავი ზღვა, სამხრეთ-დასავლეთის დერეფანი და სხვა.
ამასთან, 2016 წელს საქართველო გახდა ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური
თანამშრომლობის (CAREC) პროგრამის წევრი, რაც აჩენს ახალ შესაძლებლობებს შუა
აზიის და ევროპის ქვეყნებს შორის უმოკლესი მარშრუტის განვითარების
თვალსაზრისით.
დამატებით,
საქართველოს
მთავრობა
აგრძელებს
აქტიურ
თანამშრომლობას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ახალი აბრეშუმის გზის
ინიციატივის ფარგლებში. ჩვენი მიზანია, ინტერესთა სინერგიის გათვალისწინებით,
ყველა მონაწილეთათვის სასარგებლო და მომგებიანი რეგიონალური პროექტების
განხორციელების ხელშეწყობა.
2014 წლიდან მიმდინარეობს „ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის (HDM)“
პროექტი, რომლის მიზანია ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს
შორის ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, ციფრული
ეკონომიკისა
და
საზოგადოების
განვითარება
ერთობლივი
პროექტების
განხორციელებით, ეროვნული ICT პოლიტიკის საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და
ტექნოლოგიური სისტემების ჰარმონიზება და ინტეგრაცია. საქართველო ჩართულია
ევროკავშირის ინიციატივაში EU4Digital, რომელიც ციფრული უნარების (eSkills), ICT
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ინოვაციების, „ელექტრონული იდენტიფიკაციის, სანდო მომსახურებების, საინფორმაციო
და კიბერ-უსაფრთხოების (Trust&Secure), ელექტრონული ვაჭრობის (eTrade),
ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოებისა (Telecom) და
ელექტრონული ჯანდაცვის (eHealth) ქსელების განვითარებას ითვალისწინებს.
ენერგეტიკის სფეროში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას „სამხრეთის გაზის
დერეფნის“ განვითარება წარმოადგენს და ამ კუთხით, საქართველო აქტიურად
აგრძელებს თანამშრომლობას ევროპის გაზის სამხრეთი კორიდორის პროექტების
რეალიზაციაზე. წარმატებით დასრულდა “სამხრეთ კავკასიური მილსადენის”
გაფართოების მიმდინარე ეტაპის სამუშაოები საქართველოსა და აზერბაიჯანის
ტერიტორიაზე, რითაც უკვე შესაძლებელია აზერბაიჯანული შაჰ-დენიზის საბადოს მე-2
ფაზის ათვისების შედეგად მიღებული გაზის საექსპორტო მოცულობების მიწოდება
თურქეთისა და ევროპის ბაზრებზე. აღნიშნული პროექტი საქართველოს საშუალებას
მისცემს შეღავათიან ფასად შეისყიდოს გაზის გაზრდილი მოცულობები.
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეგიონის ქვეყნებთან და სხვა დაინტერესებულ
მხარეებთან ახალი საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტების დაგეგმვას და
რეალიზაციას, რაც ხელს შეუწყობს ცენტრალური აზიის ენერგეტიკული რესურსების
ევროპის ბაზარზე მოხვედრას და რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების
გაძლიერებას. საქართველო მხარს უჭერს ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის
პროექტების განვითარებას, როგორებიც არის „ტრანს-კასპიური მილსადენის
განვითარების“ და „თეთრი ნაკადის“ პროექტები. ამასთან ერთად, ევროკავშირი მხარს
უჭერს
„ტრანს-კასპიური
მილსადენის“
პროექტის
განვითარებას,
რომელიც
მნიშვნელოვანია საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების მიზნით.
ზემოთხსენებული პროექტების განვითარება ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებას, ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოებას, საინვესტიციო გარემოს
გაუმჯობესებას და რეგიონალური თანამშრომლობის გამყარებას.
ამავე დროს, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული რესურსების
მიწოდების უსაფრთხოების ამაღლება, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს ამჟამად
განხორციელების პროცესში არსებულმა საქართველოს მიწისქვეშა გაზსაცავის პროექტმა.
ამასთან ერთად, საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს მეზობელ ქვეყნებთან
რეგიონალური ბაზრის ჩამოყალიბებაში. ამ მიმართულებით, აზერბაიჯანთან და
სომხეთთან მიმდინარეობს, როგორც ორმხრივი, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში
აქტიური თანამშრომლობა ელექტროენერგეტიკულ სექტორში თანამშრომლობის
განვითარებისა და გაღრმავების მიზნით. ამ მხრივ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
სომხეთთან ურთიერთდამაკავშირებელი 500 კვ-ნი ხაზის პროექტის განხორციელება.
საქართველომ, ენერგეტიკული გაერთიანების ფარგლებში ასევე მოახდინა შავი
ზღვის წყალქვეშა კაბელის მშენებლობის იდეის ინიცირება, რომელიც საშუალებას
იძლევა შავი ზღვის ფსკერზე დამაკავშირებელი კაბელით მოხდეს ევროპის
ენერგოსისტემის დაკავშირება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი სამხრეთ
კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან. ევროპის მხრიდან ზღვისქვეშა კაბელის ათვლის
(მიერთების) წერტილად მოიაზრება რუმინეთის ენერგოსისტემა, ხოლო კაბელის
გამტარუნარიანობა 2000 – 3000 მგვტ-ის ფარგლებში მოიაზრება. ამასთან, ზღვისქვეშა
კაბელის
სტრუქტურაში
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
სატელეკომუნიკაციო
არხის
გათვალისწინება პროექტს შესძენს არა მხოლოდ ელექტროენერგეტიკულ, არამედ
ტელესაკომუნიკაციო დატვირთვასაც. შავი ზღვის დასავლეთი და აღმოსავლეთი
სანაპიროების წყალქვეშა კაბელით დაკავშირება პოტენციურად შეიძლება განხილულ
იქნეს ერთობლივი ინტერესის პროექტად და მის თანადაფინანსებაში შესაძლოა, ჩართულ
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იქნეს როგორც შესაბამისი ევროპული ფონდები, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონის
დაინტერესებული ქვეყნებიც. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, განხორციელდეს პროექტის
წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს
პროექტის განსახორციელებლად ინვესტიციების მოზიდვას.
ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის (TEN-T) საინვესტიციო გეგმა:
ევროკავშირთან ფიზიკური ინტეგრაციის გაღრმავების მიზნით, განსაკუთრებით
საყურადღებოა ევროკომისიის მიერ ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის (TEN-T)
საინვესტიციო გეგმა, რომელიც ევროკომისიამ 2019 წლის 15 იანვარს გამოაქვეყნა.
აღნიშნული ინიციატივა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ევროკავშირთან სატრანსპორტო
კავშირების გაღრმავებას, რეგიონულ განვითარებასა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე
წვდომის გაუმჯობესებას. გეგმა ასევე მნიშვნელოვანი ბერკეტია მასში წარმოდგენილ
პროექტებში დამატებითი ინვესტიციების მოსაზიდად. იგი მიზნად ისახავს „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ ქვეყნებში ურთიერთკავშირების გაძლიერებას, ეკონომიკური ზრდის
წახალისებას და 2030 წლისთვის ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის1 (TEN-T)
ფარგლებში სატრანსპორტო კავშირების გაუმჯობესებას.
საინვესტიციო

გეგმაში

გათვალისწინებული

პროექტების

იდენტიფიცირება

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების აქტიური მხარდაჭერით განხორციელდა.
აღნიშნული პროექტებით შესაძლებელი გახდება ახალი და უკვე არსებული გზების,
რკინიგზის, პორტების, აეროპორტების, ისევე როგორც, ლოჯისტიკური ცენტრებისა და
სასაზღვრო გამტარი პუნქტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. საინვესტიციო გეგმის
განხორციელება მნიშვნელოვნად

შეუწყობს ხელს ევროკავშირთან

სატრანსპორტო

კავშირების გაღრმავებას, რეგიონულ განვითარებასა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე
წვდომის გაუმჯობესებას.
პრიორიტეტულ პროექტებს/ინვესტიციებს შორისაა მოკლევადიანი პროექტები
(მათ შორის უკვე მიმდინარე პროექტები), რომელთა განხორციელება 2020 წლისთვის
დასრულდება და გრძელვადიანი პროექტები, რომლებიც 2030 წლამდე განხორციელდება.
ინფრასტრუქტურის სფეროს ინვესტიციებთან ერთად, საინვესტიციო გეგმა ასევე მიზნად
ისახავს ტრანსპორტის სფეროში ძირითადი რეფორმების განხორციელების და რეგიონში
საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.
საინვესტიციო გეგმის თანახმად, საქართველოში იდენტიფიცირებულია 18
პრიორიტეტული პროექტი, რომელთა ჯამური ღირებულება დაახლოებით 3.4 მილიარდ
ევროს შეადგენს.
აღნიშნული 18 პროექტიდან, 6 პროექტის განხორციელება უკვე მიმდინარეობს და
პროექტების ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 1.3 მილიარდ ევროს შეადგენს. 2020
წლამდე, დაგეგმილია დამატებით 2 პროექტის2 განხორციელება რომელთა ჯამური
საინვესტიციო ღირებულება 32 მილიონ ევროს შეადგენს. ხოლო 2030 წლამდე
დაგეგმილია
1

დამატებით

10

პროექტის3

განხორციელება,

რომელთა

ჯამური

საქართველო ტრანსევროპულ სატრანსპორტო ქსელს 2018 წლის ივლისში მიუერთდა.

სადახლოსთან „მეგობრობის ხიდის“ მშენებლობა და გრიგოლეთი - ფოთის დამაკავშირებელი ხიდის
მშენებლობა.
2

3

1. ქუთაისის ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა; 2. ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის მშენებლობა (II
ფაზა); 3. ანაკლიის ღრმა წყლოვან პორტთან მისასვლელი გზისა და რკინიგზის მშენებლობა; 4. გრიგოლეთიქობულეთი შემოვლითი გზის მშენებლობა; 5. ქუთაისის აეროპორტის ავიაგადაზიდვების სატვირთო
ტერმინალის მშენებლობა; 6. რიკოთის საუღელტეხილო გზის ჩუმათელეთი - არგვეთას მონაკვეთის
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საინვესტიციო ღირებულება 2.02 მილიარდ ევროს შეადგენს. პროექტების
განხორციელებას, ევროკავშირისა და ევროპულ საფინანსო ინსტიტუტებთან
ერთად, სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი დააფინანსებს. ასევე,
მნიშვნელოვანი რესურსები გამოყოფილი იქნება საქართველოს ბიუჯეტიდან.

ნაწილი 6. ევროკავშირის პროგრამებში მონაწილეობის გაფართოვება
6.1 ევროკავშირის დახმარების მიმოხილვა
საქართველოს
ევროკავშირში
ინტეგრაციის
პროცესში
ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც სხვადასხვა
სახის პროგრამებისა და ინსტრუმენტების საშუალებით ხორციელდება და ხელს უწყობს
ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტეგრაციას.
ევროკავშირი ძირითადი დონორი ორგანიზაციაა საქართველოში, რომელიც
დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან აქტიურად უჭერს მხარს ქვეყნის დემოკრატიულ,
ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას. 1992 წლიდან დღემდე ევროკავშირის
ფინანსურმა დახმარებამ, მხოლოდ ორმხრივ ფორმატში, 2 მილიარდ ევროს გადააჭარბა.
განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროექტები პრაქტიკულად ყველა სექტორული
მიმართულებით, მათ შორის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, გარემოს დაცვის, სოფლის
მეურნეობის, ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა სფეროებში. ამასთან, საქართველო
აქტიურადაა ჩართული რეგიონალური, თემატური და საზღვრისპირა თანამშრომლობის
პროგრამებში, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საქართველოს ევროკავშირში
ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
ამჟამად ევროკავშირის დახმარება საქართველოსათვის ძირითადად ევროკავშირის
სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტის (European Neighbourhood Instrument - ENI)
ფარგლებში ხორციელდება. ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია ევროპული სამეზობლო
პოლიტიკის 16 ქვეყნისათვის და მისი საერთო ბიუჯეტი 2014-2020 წლების პერიოდში 15
მილიარდ ევროს შეადგენს.
2008 წლის აგვისტოს რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შემდგომ
ევროკავშირმა საქართველოს მხარდასაჭერად 500 მლნ. ევრო გამოყო, რამაც იმ რთულ
პერიოდში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა საქართველოს მაკროეკონომიკური
სტაბილურობის შენარჩუნების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გადაუდებელი
დახმარებისა და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის შეუქცევადობის ხელშეწყობის
თვალსაზრისით.
2014 წელს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის და
ყოვლისმომცველი რეფორმების განხორციელების დაწყების შედეგად მნიშვნელოვნად
გაიზარდა ევროკავშირის დახმარების მასშტაბები და ასევე საქართველოსთვის
ხელმისაწვდომი გახდა ევროკავშირის დახმარების ახალი მოდალობები. ევროკავშირის
დახმარების ძირითად პროგრამებს, რომლებიც ორმხრივ ფორმატში ხორციელდება,
წარმოადგენს სექტორული მხარდაჭერის პროგრამები (საბიუჯეტო დახმარების
კომპონენტით) და საექსპერტო მხარდაჭერის პროგრამები. აღნიშნული პროგრამების
როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან საკანონმდებლო აპროქსიმაციის

მშენებლობა; 7. თბილისი-კუმისის ლოჯისტიკური ცენტის მშენებლობა; 8. რუსთავი-წითელი ხიდის გზის
მშენებლობა; 9. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის (E-60) ალგეთი-სადახლოს მონაკვეთის მშენებლობა;
10. ბათუმის შემოვლითი გზისა და სარფის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა.
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ხელშეწყობის, ევროკავშირის სტანდარტებთან
ინსტიტუტების გაძლიერების პროცესში.

დაახლოებისა

და

სახელმწიფო

2014 – 2016 წლებში ევროკავშირის დახმარების ორმხრივი ფორმატის ფარგლებში
საქართველომ
350
მლნ.
ევრომდე
დახმარება
მიიღო.
2017-2020
წლებში
გათვალისწინებულია 370-დან 450 მლნ. ევრომდე დახმარება, რომელიც შემდეგ
პრიორიტეტულ მიმართულებებზეა გადანაწილებული: ეკონომიკური განვითარება,
კარგი მმართველობა და სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება, მათ შორის კანონის
უზენაესობისა და უსაფრთხოების კუთხით; ენერგო ეფექტურობა, გარემოს დაცვა და
კავშირების მხარდაჭერა; მობილობის ხელშეწყობა, მათ შორის ევროკავშირთან სავიზო
ლიბერალიზაციის
ფარგლებში
ვალდებულებების
შესრულების
მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლება; სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა და სტრატეგიული
კომუნიკაცია.
აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის საქართველო
გამოირჩევა ევროკავშირის დახმარების ათვისების მაღალი მაჩვენებლით. ამას
განაპირობებს როგორც ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის ეფექტური მექანიზმის
არსებობა, ასევე ბენეფიციარი სახელმწიფო უწყებების მზაობა, აქტიურად ჩაერთონ
ევროკავშირის პროექტებში.
საქართველო არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც
წარმატებით განხორციელებული რეფორმების შედეგად
ევროკავშირის „მეტი-

მეტისათვის“ (More for More) ინიციატივის ფარგლებში დამატებით ფინანსურ
დახმარებას იღებს. აღნიშნული ინიციატივა მხოლოდ იმ ქვეყნებისათვისაა
ხელმისაწვდომი, რომელთაც მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს ევროკაშირთან
ინტეგრაციის პროცესში განხორციელებული რეფორმების თვალსაზრისით.
საქართველო 2014 წლიდან „მეტი-მეტისათვის“ ინიციატივის ფარგლებში
რეგულარულად იღებს
დახმარებას, რომელმაც 2014 წლიდან დღემდე
მთლიანობაში 121 მლნ. ევრო შეადგინა.
2013 წლის 12 დეკემბერს ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის
„ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობის ძირითადი პრინციპების შესახებ
ჩარჩო შეთანხმებას“1, რომლის საფუძველზე საქართველოს შესაძლებლობა მიეცა
მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირის ახალი თაობის ე.წ. „ჩარჩო პროგრამებში“,
რომლებიც
ხელმისაწვდომია
ევროკავშირის
წევრი
ქვეყნებისათვის,
გაწევრიანების პროცესში მყოფი ქვეყნებისთვის და ასევე, ევროკავშირთან
მსგავსი შეთანხმების ხელმომწერი სხვა ქვეყნებისთვის.
6.2 ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამები
ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამები მოიცავს ექსპერტული
მხარდაჭერის ინსტრუმენტებს, რომლებიც ბენეფიციარი ქვეყნის სახელმწიფო უწყებების
ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარებასა და
ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებას ისახავს
მიზნად.
1

PROTOCOL to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States,
of the one part, and Georgia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and Georgia on the
general principles for the participation of Georgia in Union programmes: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22014A0111%2801%29
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ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამების უმნიშვნელოვანეს
ქვაკუთხედს საჯარო უწყებების დაძმობილების პროგრამა - „ტვინინგი“ (TWINNING)
წარმოადგენს,
რომელიც
ევროკავშირის
მიერ
განსაკუთრებით
წარმატებით
გამოიყენებოდა გაწევრიანების პროცესში მყოფი აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის
ქვეყნების მხარდასაჭერად. ამჟამად აღნიშნული ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია როგორც
ევროკავშირის კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი ქვეყნებისათვის, ასევე
სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებისათვის.
საქართველო 2009 წლიდან სარგებლობს საჯარო უწყებების დაძმობილების
პროგრამით და აღნიშნული ინსტრუმენტი განსაკუთრებით წარმატებით გამოიყენება
საქართველოში
ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
რეფორმების
განხორციელების პროცესში პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით. ევროკავშირის
ექსპერტული დახმარების ათვისების თვალსაზრისით საქართველო ერთ-ერთ წამყვან
პოზიციაზეა რეგიონში, რაც ქვეყნის სახელმწიფო უწყებების მხრიდან თანამშრომლობის
მაღალი ხარისხითა და მზაობით არის განპირობებული. საჯარო უწყებების
დაძმობილების პროგრამის ფარგლებში, 2009 წლიდან დღემდე, საქართველოში
წარმატებით განხორციელდა 23 პროექტი და ამჟამად მიმდინარეობს 13 პროექტი.
დამატებით, საქართველო წარმატებით იყენებს ინსტიტუციური განვითარების
მოკლევადიან ინსტრუმენტებს, როგორებიცაა - ევროკომისიის ტექნიკური დახმარებისა
და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტი - „ტაიექსი“ (TAIEX) და ევროკავშირის და
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ერთობლივი
მართვისა და მმართველობის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა - „სიგმა“ (SIGMA).
აღნიშნული ინსტრუმენტებიც მიზნად ისახავს სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციური
და
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების
განვითარებას
და
ეროვნული
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებას. იგი ითვალისწინებს
როგორც ევროპელი ექსპერტების საქართველოში მოწვევის, ასევე საქართველოს
სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულთა მოკლევადიანი სასწავლო ვიზიტების
განხორციელებისა და გადამზადების შესაძლებლობებს. ევროკომისიის ტექნიკური
დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის ფარგლებში, 2018 წელს
დაფინანსდა საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მიერ ინიცირებული 10-მდე
განაცხადი.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამების
ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების მაქსიმალური მობილიზება, მათ შორის
დარგობრივი თანამშრომლობის იმ სფეროებში,
რომლებიც ასოცირების
შეთანხმების მიღმა ევროკავშირში ღრმა ინტეგრაციას ისახავს მიზნად.

6.3 ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამები
ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტის (European Neighborhood Instrument - ENI)
ფარგლებში საქართველოში 2007 წლიდან ხორციელდება ევროკავშირის საბიუჯეტო
დახმარების პროგრამები. აღნიშნული ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოს მიერ
დღემდე მიღებული დახმარება დაახლოებით 520 მლნ. ევროს შეადგენს. ევროკავშირის
ორმხრივი დახმარების ფარგლებში ყოველწლიურად გათვალისწინებული ფინანსური
დახმარების მნიშვნელოვან ნაწილს სწორედ საბიუჯეტო დახმარება წარმოადგენს.
ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარება ხორციელდება სხვადასხვა დარგობრივ
სფეროში და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ევროინტეგრაციის პროცესში
გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელებაში. ინსტრუმენტით
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გათვალისწინებული ფინანსური დახმარების მიღება დამოკიდებულია კონკრეტულ
სფეროში რეფორმების განხორციელების პროცესში მიღწეულ პროგრესზე.
საქართველო „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ რეგიონში ლიდერობს როგორც
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელების, ასევე
ევროკავშირის ფინანსური დახმარების და განსაკუთრებით საბიუჯეტო დახმარების
ათვისების თვალსაზრისით. საქართველოში უკვე წარმატებით განხორციელდა
საბიუჯეტო დახმარების პროგრამები განათლების, ეკონომიკის, რეგიონული
განვითარების, საჯარო ფინანსების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლად
განვითარების, სასჯელაღსრულების, საჯარო მმართველობისა და სხვა სფეროებში.
2017 წლიდან, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის ფარგლებში
ფუნქციონირებს ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ევროკავშირის დახმარების
განხორციელების ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო
დახმარების პროგრამებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამების ფარგლებში
განსახორციელებელი ვალდებულებების შესრულების კოორდინაცია და
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის ფარგლებში შექმნილი
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმებისა
და
ევროკავშირის
დახმარების
განხორციელების ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფის ეფექტიანი ფუნქციონირება.

6.4 ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC)
ევროკავშირი ახორციელებს საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამებს საკუთარ
სამეზობლოსთან. პროგრამების ძირითადი მიზანია რეგიონალური თანამშრომლობის
განვითარება და სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს მხარდაჭერით ხალხთა შორის
კონტაქტების გაღრმავება.
საქართველო ჩართულია შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის
პროგრამაში, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარებას
შავი ზღვის რეგიონში ტურიზმის, გარემოს დაცვის, კულტურისა და ბიზნესის
ხელშეწყობის სფეროებში. პროგრამაში მონაწილეობს 8 ქვეყანა (საქართველო, რუმინეთი,
ბულგარეთი, საბერძნეთი, თურქეთი, მოლდოვა, უკრაინა, სომხეთი) და მის ფარგლებში
დაფინანსებული პროექტების ძირითადი ბენეფიციარები არიან არასამთავრობო
ორგანიზაციები და მუნიციპალიტეტები.
პროგრამის ბიუჯეტი 8 ქვეყნისათვის 2014-2020 წლების პერიოდში 40 მლნ. ევროს
შეადგენს და მისი განაწილება კონკრეტულ პროექტებზე CBC-ის მიერ გამოცხადებული
კონკურსების საშუალებით ხორციელდება.
ამ ეტაპზე პროგრამის ფარგლებში საქართველოში უკვე დაფინანსდა 50-ამდე
პროექტი, რომლებშიც ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ჩართულნი.
მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია გარემოს დაცვის, ტურიზმისა და კულტურის
სფეროებში განხორციელებული ერთობლივი ინიციატივები, რომლებშიც ჩაერთნენ
პროგრამაში მონაწილე პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება პროგრამის ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების მაქსიმალური
ათვისება, პროგრამის ბენეფიციარი ორგანიზაციების (არასამთავრობო სექტორი,
მუნიციპალიტეტები) მხარდაჭერის საშუალებით.
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 გაგრძელდება პროგრამის ფარგლებში არსებულ უწყებათაშორის რეგიონალურ
ფორმატებში აქტიური მონაწილეობა.

6.5 ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობა
ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამები თავისი სპეციფიკით განსხვავდება ევროპული
სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) ფარგლებში გათვალისწინებული ტრადიციული
დახმარების პროგრამებისგან.
ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობა შესაძლებლობას აძლევს ქვეყანას ევროპული
სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარების
ინსტრუმენტების მიღმა დამატებით ჩაერთოს
ახალ პროგრამებში; ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების, კანონმდებლობის დაახლოებისა და სახელმწიფო
ინსტიტუტების გაძლიერების მიზნით განავითაროს მჭიდრო თანამშრომლობა
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან როგორც სახელმწიფო უწყებების, ასევე არასამთავრობო
ორგანიზაციების დონეზე.
ჩარჩო პროგრამებში აქტიური მონაწილეობა ხელს შეუწყობს ქვეყნისათვის
პრაქტიკული სარგებლის მიღებას სხვადასხვა სფეროში.
ევროკავშირის 2014-2020 წწ. მრავალწლიანი ფინანსური ჩარჩო(MFF) მოიცავს 18
ჩარჩო პროგრამას1, რომლებიც მიზნად ისახავს თანამშრომლობის გაღრმავებას შემდეგ
სფეროებში: მართლმსაჯულება, მიგრაცია და თავშესაფარი, კრიზისების მართვა,
ბირთვული კვლევები, სატელიტური დაკვირვებები და კვლევები, მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარება,საბაჟო კონტროლი, თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა,
განათლება და მეცნიერება, კვლევები და ინოვაციები, საზღვაო მმართველობა და
მეთევზეობა, კულტურა და მედია, ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა.
ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობა მოითხოვს თითოეულ პროგრამასთან
მიმართებით ორმხრივი თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმებას, ერთი მხრივ,
ევროკომისიასა და, მეორე მხრივ, ბენეფიციარ ქვეყანას შორის. ამასთან, ყოველწლიურად
ბენეფიციარ ქვეყანას ეკისრება გარკვეული საწევრო გადასახადის გადახდის
ვალდებულება, რაც, თავის მხრივ, გაწერილია შეთანხმებაში და იგი განსხვავდება
როგორც თითოეულ პროგრამასთან, ასევე თითოეულ მონაწილე ქვეყანასთან
მიმართებით.2
საქართველო ამჟამად მონაწილეობს 3 ჩარჩო პროგრამაში. შესაბამისად, არსებობს
აღნიშნულ პროგრამებში საქართველოს ჩართულობის გაზრდის, ასევე ახალ პროგრამებში
ჩართვის შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2021 წლიდან, ევროკავშირის 20212027 წწ. მრავალწლიანი ფინანსური ჩარჩოს (MFF) ფარგლებში იფუნქციონირებს ახალი
ჩარჩო პროგრამებიც, რომელთა ნაწილშიც შესაძლებელი იქნება ევროკავშირის არაწევრი
ქვეყნების მონაწილეობა. ახალ პროგრამებში ჩართვა ეტაპობრივად და თითოეულ
პროგრამასთან მიმართებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯისა (საწევრო
გადასახადი) და მონაწილეობით შესაძლო სარგებლის საფუძვლიანი ანალიზის
საფუძველზე უნდა განხორციელდეს.

1

ევროკავშირის 2014-2020 წწ. მრავალწლიანი ფინანსური ჩარჩოს (MFF) ფარგლებში გათვალისწინებული ჩარჩო
პროგრამები: 1). Asylum and Migration Fund (AMIF); 2). Civil Protection Mechanism; 3). COPERNICUS; 4). COSME; 5). Customs
2020; 6). Creative Europe; 7). Erasmus +; 8). EU Aid Volunteers; 9). European Maritime and Fisheries Fund (EMFF);; 10). Fiscalis 2020;
11). Galileo and EGNOS Programmes; 12). HEALTH III; 13). Hercule III; 14). Horizon 2020 including COST; 15). Internal Security
Fund; 16). LIFE Programme; 17). Pericles 2020; 18) EU Aid Volunteers

საწევრო გადასახადის დაანგარიშება ხორციელდება ევროკომისიის შესაბამისი სამსახურის მიერ, რომელიც
გარკვეული მაკროეკონომიკური და სტატისტიკური მაჩვენებლების საფუძველზე ადგენს ყოველწლიური
საწევრო გადასახადის ოდენობას ცალკეული ქვეყნისთვის.
2
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6.5.1 საქართველოს ჩართულობა ევროკავშირის მიმდინარე ჩარჩო პროგრამებში:


ჩარჩო პროგრამა - „ERASMUS +“

საქართველო წარმატებით არის ჩართული Erasmus+ პროგრამაში და ერთ-ერთ
მოწინავე პოზიციას იკავებს აქტიური მონაწილეობის თვალსაზრისით. 131 ქვეყანას
შორის საქართველო პირველ ათეულშია (მერვე ადგილზე) პროგრამის ფარგლებში
გამოცხადებულ კონკურსებში მიღწეული შედეგებითა და მიღებული სტიპენდიების
რაოდენობით.
2018 წლის მონაცემებით, Erasmus+ პროგრამის Credit Mobility კომპონენტის
ფარგლებში,
1105-მა
სტუდენტმა
და
უნივერსიტეტების
სამეცნიერო
და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა საქართველოდან ისწავლა/გაიარა გადამზადება
ევროპულ უნივერსიტეტებში, ხოლო საქართველოში სასწავლებლად ჩამოვიდა 697
სტუდენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. Erasmus+ პროგრამის Degree Mobility
კომპონენტის ფარგლებში, ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია
საქართველოს 21 მოქალაქემ მოიპოვა.
Erasmus+ პროექტებსა და სტიპენდიებზე არსებული მაღალი მოთხოვნისა და
მიღწეული წარმატების გათვალისწინებით ევროკავშირმა საქართველოსთვის ე.წ.
„სპეციალური დაფინანსების ფანჯარა“ (Special Funding Window) გახსნა, რაც 2019-2020
წლებისთვის დამატებით 6 მილიონი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. Erasmus+
გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში საქართველოს სტუდენტებისა და სამეცნიერო
პერსონალისთვის 800-მდე დამატებითი სტიპენდია იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნული
უმაღლესი განათლების რეფორმის გაძლიერებულ მხარდაჭერაზე მეტყველებს.
მიღწეული პროგრესის გათვალისწინებით, ასევე მიმდინარეობს პროგრამაში
საქართველოს სრულფასოვანი წევრის (Programme Country) სტატუსით მონაწილეობის
შესაძლებლობის შესწავლა. პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით ამჟამად
მხოლოდ ევროკავშირის წევრი და 6 არაწევრი ქვეყანა (ნორვეგია, ისლანდია, თურქეთი,
ყოფილი იუგოსლავიის მაკედონიის რესპუბლიკა, ლიხტენშტეინი და სერბეთი)
მონაწილეობს. პროგრამაში აღნიშნული სტატუსით მონაწილეობის შემთხვევაში,
საქართველოს მოუწევს დამატებითი ყოველწლიური ფინანსური ხარჯის გაღება (საწევრო
გადასახადი), თუმცა გაეხსნება ახალი შესაძლებლობები, სრულფასოვნად ჩაერთოს
პროგრამის სხვა კომპონენტებშიც და მიიღოს მეტი პრაქტიკული სარგებელი.
მნიშვნელოვანია შეფასებულ იქნას პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით
მონაწილეობის შემთხვევაში შესაძლო სარგებელი და ხარჯი, რომლის გაწევაც ქვეყანას
ყოველწლიურად მოუწევს.
შემდგომი ნაბიჯები:
 შესწავლილ იქნება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში სრულფასოვანი წევრის
სტატუსით მონაწილეობის შესაძლებლობა.
 გაგრძელდება პროგრამის ფარგლებში არსებული ბენეფიციარების მხარდაჭერა;
 გაგრძელდება ძალისხმევა ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები პირებისთვის,
ევროკავშირის ERASMUS+ პროგრამის ფარგლებში, განათლების მიღების
შესაძლებლობის ხელშეწყობის მიზნით. 1


1

ჩარჩო პროგრამა - „ჰორიზონტი 2020“ (HORIZON 2020)

„ნაბიჯი უკეტესი მომავლისაკენ“, გვერდი 15 – 16: http://smr.gov.ge/Uploads/__a2beda36.pdf
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„ჰორიზონტი 2020“ წარმოადგენს კვლევებისა და ინოვაციების სფეროში
ევროკავშირის უმსხვილეს ჩარჩო პროგრამას, რომლის საერთო ბიუჯეტი 2014-2020
წლების პერიოდისთვის 79 მილიარდ ევროს შეადგენს.
2016 წელს საქართველო გახდა „ჰორიზონტი 2020“-ის ასოცირებული წევრი, რის
საფუძველზეც პროგრამის ფარგლებში მას დამატებითი შესაძლებლობები მიეცა.
ასოცირებული წევრის სტატუსის მიღების დღიდან, საქართველოს მონაწილეობით
დაფინანსებულია 21 პროექტი, რომლებშიც ჩართულია 26 ქართული ორგანიზაცია და
სხვადასხვა
სფეროს
დამოუკიდებელი
მეცნიერ-მკვლევარები.
მთლიანობაში
საქართველოს მიერ პროექტებში მონაწილეობის ფარგლებში ათვისებული დაფინანსება
2,220,610 ევროს შეადგენს.
“ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში საქართველოსთვის ხელმისაწვდომია
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ ევროპულ პროგრამა ”COST“-ში
მონაწილეობა, რომელიც წარმოადგენს ევროპის კვლევითი სფეროს (ERA) ერთ-ერთ
მთავარ კომპონენტს. აღნიშნული პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს მკვლევარებს,
ჩამოაყალიბონ სპეციალური კვლევითი ქსელები როგორც ევროპაში, ისე მის ფარგლებს
გარეთ. აღსანიშნავია, რომ ის ხელს უწყობს ევროპის მასშტაბით მკვლევარებს, ინჟინრებსა
და მეცნიერ-მუშაკებს (scholars) შორის თანამშრომლობის გაღრმავებასა და მათ
მობილობას. პროგრამაში სრულფასოვანი ჩართვა მოითხოვს მონაწილე ქვეყნების
მხრიდან გარკვეული ხარჯების გაღებას, რაც საქართველოსთან მიმართებით 200.000
ევროს შეადგენს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს შესაძლო სარგებელი და
მის საფუძველზე მოხდეს ჩართვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება.









შემდგომი ნაბიჯები:
გაგრძელდება „ჰორიზონტი 2020“-ის პროგრამის ფარგლებში არსებულ
ბენეფიციართა ცნობიერების ამაღლება.
პროგრამის პოტენციურ ბენეფიციართა შესაძლებლობების ამაღლებისა და
პროექტების მომზადებისა და წარდგენის უნარების გაუმჯობესების მიზნით
დაიგეგმება და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.
შესწავლილ იქნება პროგრამა ”COST“-ში მონაწილეობის მიზანშეწონილობა და
განისაზღვრება შესაძლო სარგებელი.
გაგრძელდება ძალისხმევა, პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში,
ერთობლივ
ქართულ-აფხაზურ/ქართულ-ოსურ
სამეცნიერო
საქმიანობის
1
ხელშეწყობის მიზნით“.

ჩარჩო პროგრამა - „შემოქმედებითი ევროპა“ (“Creative Europe”)

„შემოქმედებითი ევროპა“ (Creative Europe) წარმოადგენს კულტურის,
აუდიოვიზუალურ და შემოქმედებით სფეროებში თანამშრომლობის მხარდამჭერ
პროგრამას, რომლის ბიუჯეტი 2014-2020 წლების პერიოდისთვის 1.46 მლრდ. ევროს
შეადგენს. აღნიშნული ჩარჩო პროგრამის მიზანია კულტურული და შემოქმედებითი
პროფილის ორგანიზაციების ტრანსნაციონალურ დონეზე ოპერირებისა და კულტურის
სფეროში მოღვაწე პირებისა და
ნაშრომების/მიღწევების საზღვრებს მიღმა
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; ასევე კულტურისა და შემოქმედებითი სფეროს
წარმომადგენლებისათვის საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობის მხარდაჭერა.
მედიის
კომპონენტის
ფარგლებში
ხორციელდება
ევროკავშირის
კინო
და
აუდიოვიზუალური ინდუსტრიების ფინანსური მხარდაჭერა მათი საქმიანობის
განვითარების, გავრცელებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.
1

ნაბიჯი უკეთესო მომავლისაკენ, გვერდი 23: http://smr.gov.ge/Uploads/__a2beda36.pdf
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

103

2015 წელს, საქართველომ, პირველმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში,
ხელი მოაწერა შეთანხმებას „შემოქმედებითი ევროპის“ პროგრამაში გაწევრიანებასთან
დაკავშირებით. ამავე წელს საქართველოში ჩამოყალიბდა „შემოქმედებითი ევროპის“
წარმომადგენლობა (Desk), რომლის მიზანია პროგრამის ბენეფიციართა მხარდაჭერა და
პროგრამის ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება.
2015 წლიდან დღემდე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 22 პროექტი
საქართველოს მონაწილეობით როგორც კულტურის, ასევე მედიის ქვე-პროგრამის
მიმართულებით. ამასთან, ყოველწლიურად იზრდება საქართველოს მონაწილეობით
წარდგენილი და კონკურსებში გამარჯვებული პროექტების რაოდენობა. მიუხედავად
იმისა, რომ საქართველოს ორგანიზაციები ჩართვის დღიდან წარმატებით მონაწილეობენ
პროგრამაში, აუცილებელია მეტი კომუნიკაცია პროგრამის პოტენციურ ბენეფიციარ
ორგანიზაციებთან, რათა მათ
მიეწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამის
ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების, კონკურსებისა და მათში მონაწილეობის
პირობების შესახებ.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება „შემოქმედებითი ევროპის“ პროგრამის ფარგლებში არსებულ
ბენეფიციარებთან აქტიური კომუნიკაცია და მათი შესაძლებლობების ამაღლება
პროგრამაში აქტიური მონაწილეობის მიზნით.

6.5.2 ევროკავშირის ახალ ჩარჩო პროგრამებში ჩართვის პერსპექტივები


ჩარჩო პროგრამა - „სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი“ (“Civil Protection Mechanism”)

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა „სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი“ ხელს უწყობს
ევროპის მასშტაბით ეროვნული სამოქალაქო დაცვის უწყებებს შორის კრიზისების
მართვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებას. პროგრამის ბიუჯეტი 2014-2020
წლებისთვის შეადგენს 364.8 მლნ. ევროს. პროგრამის მიზანია ევროპასა და მის ფარგლებს
გარეთ
ბუნებრივი
და
ადამიანის
მიერ
გამოწვეული
კატასტროფებით
დაზარალებულთათვის მხარდაჭერის აღმოჩენა. მექანიზმის სამოქმედო ჰაბი არის
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების კოორდინაციის ცენტრი (ERCC), რომელიც უწყვეტ
რეჟიმში მონიტორინგს უწევს საგანგებო სიტუაციებს მსოფლიო მასშტაბით და კრიზისის
დაფიქსირების შემთხვევაში ახდენს მონაწილე ქვეყნების მხრიდან სათანადო რეაგირების
კოორდინაციას. მექანიზმი რამდენიმე საგანგებო სიტუაციაზე ერთდროულად და
სწრაფად რეაგირების შესაძლებლობას იძლევა, ხოლო ERCC ხელს უწყობს ორმაგი
ძალისხმევის თავიდან აცილებას.
საქართველო პროგრამაში არ არის გაწევრიანებული, რადგან პროგრამის წევრობა
მხოლოდ ევროკავშირის წევრი, კანდიდატი ან პოტენციური კანდიდატი ქვეყნებისა და
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) წევრი ქვეყნებისთვისაა
შესაძლებელი. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია გადაიდგას შესაბამისი ნაბიჯები
პროგრამაში წევრობის გარეშე თანამშრომლობის გააქტიურების, მათ შორის
გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.
ჩარჩო პროგრამაში „სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი“ ჩართულობა ხელს შეუწყობს
კატასტროფის რისკის შეფასებას, მათ შორის ადრეული გაფრთხილების სისტემების
დანერგვას საქართველოში. საგანგებო სიტუაციების დროს გამარტივდება ევროკავშირის
დახმარების მობილიზება და ევროპული სამსახურების ჩართვა კრიზისების დაძლევაში.
შემდგომი ნაბიჯები:
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარებისა
და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიმართულებით.
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ჩარჩო პროგრამა - „თავშესაფრის, მიგრაციისა და ინტეგრაციის ფონდი“ (AMIF)

„თავშესაფრის, მიგრაციისა და ინტეგრაციის ფონდი“ (AMIF) არის ევროკავშირის
ჩარჩო პროგრამა - ფონდი, რომელიც ხელს უწყობს მიგრაციული ნაკადების ეფექტიან
მართვას და ევროკავშირის ერთიანი თავშესაფრის პოლიტიკის ფორმირებას. პროგრამის
ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის 3,137 მლნ. ევროს შეადგენს და მიმართულია ისეთი
აქტივობების მხარდაჭერისკენ, როგორებიცაა ევროპის ერთიანი თავშესაფრის სისტემის
განვითარება; ევროკავშირის შრომითი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, წევრ ქვეყნებში
ლეგალური მიგრაციისა და ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების
ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა.
ევროკავშირთან ვიზა-ლიბერალიზაციის პროცესში არსებული გამოწვევების და
შესაძლებლობების
გათვალისწინებით
საქართველოსთვის
განსაკუთრებით
პრიორიტეტულია AMIF ფონდთან აქტიური თანამშრომლობის განვითარება, მათ შორის
ევროკავშირში ლეგალური მიგრაციის (ცირკულარული მიგრაცია) ხელშეწყობის და
საქართველოდან ევროკავშირში არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის გზით.
ჩარჩო პროგრამა „თავშესაფრის, მიგრაციისა და ინტეგრაციის ფონდი“ არ
ითვალისწინებს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის პროგრამაში სრულფასოვანი
წევრის სტატუსით მონაწილეობას, თუმცა საქართველოს მასში მონაწილეობა შეუძლია
კონკრეტულ პროექტში ან წევრ ქვეყანასთან თანამშრომლობის გზით.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია კონსულტაციების გამართვა
ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან, რათა განხილულ იქნეს პროგრამის აქტივობებში
საქართველოს შესაძლო ჩართულობის საკითხი.
შემდგომი ნაბიჯები:
 პროგრამის აქტივობებში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის განხილვის
მიზნით გაიმართება კონსულტაციები ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან.
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარებისა
და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიმართულებით.


ჩარჩო პროგრამა „COPERNICUS“

ჩარჩო პროგრამა „Copernicus“ არის სატელიტური დაკვირვებებისა და კვლევების
სფეროში მოქმედი პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის 4.3 მლრდ.
ევროს შეადგენს. პროგრამის ფარგლებში, ინფორმაცია გროვდება 4 თემატური
მიმართულებით: ატმოსფეროს, საზღვაო, კლიმატის, მიწათსარგებლობის, საგანგებო და
უსაფრთხოების საკითხები. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სატელიტის ისტორიული
მონაცემების შენახვას, დამუშავებასა და ანალიზს. „Copernicus“-ის საინფორმაციო
მომსახურებები მომხმარებლებისთვის ძირითადად უფასოა და მათი გამოყენება
შესაძლებელია მთელ რიგ სფეროებში, როგორებიცაა: ურბანული სფეროს მართვა,
მდგრადი განვითარება და ბუნების დაცვა, რეგიონული და ადგილობრივი დაგეგმარება,
სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა, ჯანდაცვა, სამოქალაქო დაცვა,
ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი და მობილობა, ტურიზმი.
ჩარჩო პროგრამაში „Copernicus“ მონაწილეობის შედეგად მიღებული ინფორმაციის
გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება გარემოსთან მიმართებით
კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შესამუშავებლად და/ან საგანგებო სიტუაციების დროს
(ბუნებრივი კატასტროფა, ჰუმანიტარული კრიზისი) კრიტიკული მნიშვნელობის
გადაწყვეტილებების მისაღებად.
ჩარჩო პროგრამა „Copernicus“ ითვალისწინებს ევროკავშირის არაწევრი
ქვეყნებისთვის პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით მონაწილეობას.
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ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია პროგრამაში მონაწილეობის
პირობების და პრიორიტეტების დადგენა და შესაძლო სარგებლიანობის ანალიზის
საფუძველზე პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. შემდგომ
ეტაპზე,
მნიშვნელოვანი
იქნება
ევროკავშირის
შესაბამის
სამსახურებთან
მოლაპარაკებების გამართვა პროგრამაში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის, მათ
შორის
შესაბამისი თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმების საკითხთან
დაკავშირებით.
შემდგომი ნაბიჯები:
 შესწავლილ იქნება პროგრამაში მონაწილეობის პირობების და პრიორიტეტების
დადგენა.
 განხორციელდება პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლო სარგებლიანობის
ანალიზი.
 გაიმართება კონსულტაციები ევროპულ მხარესთან სრულფასოვანი წევრობის
პროცედურებთან დაკავშირებით.
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარებისა
და ღონისძიებებში მონაწილეობის თვალსაზრისით.


ჩარჩო პროგრამა “HEALTH III”

“HEALTH III” არის ევროკავშირის ჯანმრთელობის დაცვის ჩარჩო პროგრამა,
რომელიც მიზნად ისახავს ჯანდაცვის სფეროში ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის
თანამშრომლობის გაღრმავების გზით ევროკავშირის მოქალაქეების ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ჯანდაცვის სფეროში უთანასწორობის შემცირებას,
ინოვაციის წახალისებასა და ჯანდაცვის სისტემების მდგრადობის გაზრდას. ჩარჩო
პროგრამის ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის 449.4 მლნ. ევროს შეადგენს. ჯანდაცვის
სფეროს ჩარჩო პროგრამას აქვს ოთხი კონკრეტული თემატური პრიორიტეტი:
1. ჯანდაცვის სფეროს ხელშეწყობა, დაავადებების გავრცელებისთვის ხელის შეშლა
და ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისება;
2. ევროკავშირის მოქალაქეების დაცვა ჯანმრთელობის სფეროში სხვა ქვეყნებიდან
მომავალი (cross-border) სერიოზული საფრთხისგან;
3. ინოვაციური, ეფექტიანი და მდგრადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემების
შექმნის ხელშეწყობა.
4. ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის მაღალი ხარისხის, უსაფრთხო ჯანდაცვის
სისტემაზე წვდომის გამარტივება.
პროგრამაში მონაწილეობის პირობების შესწავლისა და შესაძლო სარგებლიანობის
ანალიზის საფუძველზე მიღებულ იქნა გადაწვეტილება ჩარჩო პროგრამაში “HEALTH III”
ჩართვასთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული პროგრამის ახალი
ფაზა დაიწყება 2021 წლიდან, მიზანშეწონილია მოლაპარაკებების გამართვა
ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან, რათა განხილულ იქნას პროგრამის ახალ
ფაზაში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის, მათ შორის შესაბამისი თანამშრომლობის
შეთანხმების გაფორმების საკითხი.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაიმართება კონსულტაციები ევროპულ მხარესთან სრულფასოვანი წევრობის
პროცედურებთან დაკავშირებით.
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარებისა
და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიმართულებით.
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ჩარჩო პროგრამა - „ევროპის საზღვაო და მეთევზეობის ფონდი“ (“European Maritime and
Fisheries Fund”)

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა „ევროპის საზღვაო და მეთევზეობის ფონდი“
(EMFF) მიზნად ისახავს საზღვაო მმართველობისა და მეთევზეობის მიმართულებით
ევროკავშირის პოლიტიკის განვითარებასა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის
თანამშრომლობის გაღრმავებას. ფონდის საერთო ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის
შეადგენს 6.4 მილიარდ ევროს.
EMFF ხელს უწყობს მეთევზეებისთვის მდგრადი გარემოს შექმნას, ზღვისპირა
რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის მხარდაჭერას ეკონომიკის დივერსიფიცირების
თვალსაზრისით, ევროპის სანაპირო ზოლის ირგვლივ აკვაკულტურის მდგრად
განვითარებას.
ჩარჩო პროგრამა „ევროპის საზღვაო და მეთევზეობის ფონდი“ არ ითვალისწინებს
ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით
მონაწილეობას, თუმცა
საქართველოს მასში მონაწილეობა შეუძლია კონკრეტულ
პროექტში ან წევრ ქვეყანასთან თანამშრომლობის გზით.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია კონსულტაციების გამართვა
ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან, რათა განხილულ იქნეს პროგრამის აქტივობებში
საქართველოს შესაძლო ჩართულობის საკითხი.
შემდგომი ნაბიჯები:
 პროგრამის აქტივობებში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის განხილვის
მიზნით გაიმართება კონსულტაციები ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან.
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარებისა
და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიმართულებით.


ჩარჩო პროგრამა HERCULE III

ჩარჩო პროგრამა „HERCULE III“ წარმოადგენს ევროკავშირის პროგრამას
თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით და მისი ბიუჯეტი 2014-2020
წლებისთვის
104.9 მლნ. ევროს შეადგენს. პროგრამის მიზანია მხარი დაუჭიროს
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს თაღლითობასთან, კორუფციასა და სხვა უკანონო
აქტივობებთან ბრძოლაში. პროგრამის ადმინისტრირება ხდება თაღლითობის წინააღმდეგ
ევროპული ოფისის (OLAF) მიერ.
ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ისეთი პროექტები, როგორებიცაა
მონაწილე ქვეყნების შესაბამისი ორგანოებისათვის მაღალტექნოლოგიური საშუალებების
და აღჭურვილობის შეძენა კონტრაბანდასა და ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების
წინააღმდეგ მიმართულ სხვა დანაშაულებრივ ქმედებებთან საბრძოლველად. გარდა
ამისა, პროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სახის ტრენინგები, სემინარები და
საერთაშორისო კონფერენციები
თაღლითობასთან და კორუფციასთან ბრძოლის
მიმართულებით.
2018 წლის 19 ოქტომბერს, ქ. თბილისში გაიმართა რეგიონული კონფერენცია
ევროკავშირის დაფინანსებულ აქტივობებში თაღლითობის შემთხვევების პრევენციის,
აღმოჩენისა და რეაგირების საკითხებზე, რითაც პროგრამის „HERCULE III“ ფარგლებში
თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველი.
ჩარჩო პროგრამა „HERCULE III“ ითვალისწინებს ევროკავშირის არაწევრი
ქვეყნებისთვის პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით მონაწილეობას.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს პროგრამაში მონაწილეობის
პირობების და პრიორიტეტების დადგენა, რათა შესაძლო სარგებლიანობის ანალიზის
საფუძველზე განხორციელდეს პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილების
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მიღება. შემდგომ ეტაპზე, მნიშვნელოვანი იქნება ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან
მოლაპარაკებების გამართვა პროგრამაში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის, მათ
შორის
შესაბამისი თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმების საკითხთან
დაკავშირებით.








შემდგომი ნაბიჯები:
გაგრძელდება პროგრამაში მონაწილეობის პირობების და პრიორიტეტების
შესწავლა.
განხორციელდება პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლო სარგებლიანობის
ანალიზი.
გაიმართება კონსულტაციები ევროპულ მხარესთან სრულფასოვანი წევრობის
პროცედურებთან დაკავშირებით.
გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა თაღლითობის წინააღმდეგ ევროპულ
ოფისთან და პროგრამის ფარგლებში ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

ჩარჩო პროგრამა - “EU Aid Volunteers”

ჩარჩო პროგრამა
“EU Aid Volunteers“
წარმოადგენს ევროკავშირის
ჰუმანიტარულ-მოხალისეობრივ პროგრამას, რომელიც მიმართულია მსოფლიოს
სხვადასხვა წერტილში ევროკავშირის მიმდინარე ჰუმანიტარული მხარდაჭერის
პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისკენ. იგი მიზნად ისახავს მოსახლეობის
დახმარებას ბუნებრივი თუ ტექნოგენური კატასტროფების/კრიზისების დროს.
პროგრამის ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის 147 მლნ. ევროს შეადგენს და იგი
ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის აქტივობას, მათ შორის გადამზადებას, წვრთნებს და
კრიზისების მოგვარებაში აქტიურ მონაწილეობას.
საქართველოს ჩართვა აღნიშნულ პროგრამაში წარმოადგენს განსაკუთრებულ
შესაძლებლობას დაჩქარებული ტემპებით განვითარდეს ქვეყანაში მოხალისეობრივი
კულტურა და გაიზარდოს მოხალისეთა რაოდენობა. ამასთან, პროგრამაში ჩართულობით
საქართველოს მიეცემა საშუალება გაეცნოს მოხალისეობრივი პრაქტიკის საერთაშორისო
გამოცდილებას და მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე
ჰუმანიტარულ პროექტებში.
ჩარჩო პროგრამა „EU AID Volunteers“ ითვალისწინებს ევროკავშირის არაწევრი
ქვეყნებისთვის პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით მონაწილეობას.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს პროგრამაში მონაწილეობის
პირობების და პრიორიტეტების დადგენა, რათა შესაძლო სარგებლიანობის ანალიზის
საფუძველზე განხორციელდეს პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილების
მიღება. შემდგომ ეტაპზე, მნიშვნელოვანი იქნება ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან
მოლაპარაკებების გამართვა პროგრამაში საქართველოს ჩართულობის, მათ შორის
შესაბამისი თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმების საკითხთან დაკავშირებით.
შემდგომი ნაბიჯები:
 გაგრძელდება პროგრამაში მონაწილეობის პირობების და პრიორიტეტების
შესწავლა.
 განხორციელდება პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლო სარგებლიანობის
ანალიზი.
 გაიმართება კონსულტაციები ევროპულ მხარესთან სრულფასოვანი წევრობის
პროცედურებთან დაკავშირებით.
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარების და
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიმართულებით.
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ჩარჩო პროგრამა - „შიდა უსაფრთხოების ფონდი“ (Internal Security Fund (ISF))

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა „შიდა უსაფრთხოების ფონდი“ მიზნად ისახავს
უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას, კერძოდ, წევრი ქვეყნების
ძალოვან უწყებებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობას ევროკავშირის საზღვრების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. პროგრამის ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის
2,76 მილიარდ ევროს შეადგენს და მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორებიცაა:
ვიზების გაცემის ერთიანი პოლიტიკის მხარდაჭერა, ევროკავშირში ლეგალური
მიგრაციის
ხელშეწყობა, ვიზის გაცემის პროცედურების დახვეწა, არალეგალურ
მიგრაციასთან ბრძოლა, ევროკავშირის გარე საზღვრების ინტეგრირებული მართვა,
ინფორმაციის გაცვლა და კოორდინაციის გაუმჯობესება.
ამასთან, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაღალტექნოლოგიური
ინფორმაციული სისტემების (IT Systems) დანერგვა და განვითარება, ოპერატიული
მოწყობილობების
შესყიდვები,
ტრენინგებისა
და
წვრთნების
ორგანიზება,
ადმინისტრაციულ და ოპერატიულ დონეზე კოორდინაციისა და თანამშრომლობის
გაუმჯობესება.
ევროკავშირთან ვიზა-ლიბერალიზაციის პროცესში არსებული გამოწვევების
დაძლევის, ასევე უსაფრთხოების კუთხით არსებული რისკების შემცირების
თვალსაზრისით საქართველოსთვის განსაკუთრებით მიმზიდველია ჩარჩო პროგრამაში
„შიდა უსაფრთხოების ფონდი“ ჩართულობა.
ჩარჩო პროგრამა „შიდა უსაფრთხოების ფონდი“ არ ითვალისწინებს ევროკავშირის
არაწევრი ქვეყნებისთვის პროგრამაში სრულფასოვანი წევრის სტატუსით მონაწილეობას,
თუმცა საქართველოს მასში მონაწილეობა შეუძლია კონკრეტულ პროექტში ან წევრ
ქვეყანასთან
თანამშრომლობის
გზით.
ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე,
მიზანშეწონილია კონსულტაციების გამართვა ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან,
რათა განხილულ იქნეს პროგრამის აქტივობებში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის
საკითხი.
შემდგომი ნაბიჯები:
 პროგრამის აქტივობებში საქართველოს შესაძლო ჩართულობის განხილვის
მიზნით გაიმართება კონსულტაციები ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან.
 დაიწყება თანამშრომლობა პროგრამის ფარგლებში გამოცდილების გაზიარებისა
და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიმართულებით.
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ნაწილი 7: ევროკავშირის სააგენტოებში საქართველოს მონაწილეობის გაფართოება
ევროკავშირის

სააგენტოების

ფუნქციები

და

თანამშრომლობა

მესამე

ქვეყნებთან.

ევროკავშირის ორმოცზე მეტი სააგენტო ისეთ სფეროებს მოიცავს, როგორიცაა საერთო
ბაზარი, შინაგანი და იუსტიციის საქმეები, ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკა და სხვა. სააგენტოების ძირითადი ფუნქციებია ევროკავშირის ცალკეული
პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, საერთო ევროპულ დონეზე რომელიმე
სექტორის დარეგულირება, ევროკავშირის მასშტაბით რეგულაციების
მოქმედების
გაუმჯობესება და ა.შ.
ევროკავშირის ზოგიერთი სააგენტო მესამე ქვეყნებთანაც თანამშრომლობს. ეს
თანამშრომლობა შესაძლოა, დაეფუძნოს ორმხრივ შეთანხმებას ან სამართლებრივი
ჩარჩოს გარეშე კონკრეტული საკითხის ირგვლივ განვითარდეს. საგარეო ქმედებათა
სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, საქართველოს ევროკავშირის 25
სპეციალიზებულ სააგენტოსთან შეუძლია, ითანამშრომლოს.
ევროკავშირის სააგენტოებთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს
როგორც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების, ასევე შეთანხმების
მიღმა არსებულ სფეროებში საქართველოს ევროინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობის
საქმეში. კერძოდ, სააგენტოებთან თანამშრომლობა საქართველოს დაეხმარება, საკუთარ
კანონმდებლობაში ასახოს და პრაქტიკაში დანერგოს ევროკავშირის ნორმები,
სტანდარტები და სამართლებრივი მოთხოვნები, უკეთ გაიცნოს ევროკავშირის ესა თუ ის
პოლიტიკა და შესაბამისი ინსტრუმენტები და გაიზიაროს ის გამოცდილება, რაც
უშუალოდ უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას.
საქართველოს მთავრობაში ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებთან
თანამშრომლობას კოორდინაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწევს. სამინისტრომ,
შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობით, შეისწავლა საქართველოს შესაბამისი
ინტერესები და თანამშრომლობის დასამყარებლად კონკრეტული სააგენტოები
გამოავლინა.
უწყებების მხრიდან გამოხატული ინტერესის საფუძველზე, ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებში აკრედიტებულმა საქართველოს საელჩოებმა შესაბამისი სააგენტოების სათაო
ოფისებს მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს შესაბამისი უწყებების მხრიდან
დაინტერესების თაობაზე და სააგენტოებსა და მესამე ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის
ფორმა და პროცედურები დააზუსტეს.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საელჩოებიდან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე და შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით, მოამზადა ინფორმაცია
ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებთან თანამშრომლობის ინიცირების ან
არსებული თანამშრომლობის გაღრმავების მიზანშეწონილობის თაობაზე.
მიმდინარე ეტაპზე, საქართველოს შესაბამისი საჯარო უწყებები თანამშრომლობენ
ევროკავშირის 15 სააგენტოსთან. ამათგან, საქართველოს ხელმოწერილი აქვს სხვადასხვა
ტიპის
შეთანხმებები
შემდეგ
სააგენტოებთან:
EUROPOL
(ევროკავშირის
სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტო), FRONTEX (გარე საზღვრებზე
საოპერაციო თანამშრომლობის მართვის ევროპული სააგენტო), CEPOL (ევროპის
პოლიციის კოლეჯი), EASA (ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო), EUIPO
(ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების სააგენტო), EMCDDA (ნარკოტიკებისა და
ნარკოდამოკიდებულების მონიტორინგის ევროპული ცენტრი). EUROJUST-თან
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(იუსტიციის სფეროში ევროკავშირის ქვეყნების თანამშრომლობის ორგანო) შეთანხმების
ხელმოწერა დაგეგმილია 2019 წლის ბოლომდე. ამასთანავე, EMSA-ს (ევროპის საზღვაო
უსაფრთხოების სააგენტო) შავი და კასპიის ზღვების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა
ხელშეკრულება საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, ევროპის საზღვაო
უსაფრთხოების სააგენტოსა (EMSA) და იტალიის სანაპირო დაცვას შორის.
გარდა ამისა საქართველოს შესაბამისი უწყებები თანამშრომლობას ავითარებენ
შემდეგ სააგენტოებთან:
 EASO (თავშესაფრის მინიჭების ევროპული სააგენტო),
 EU-OSHA (სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული
სააგენტო),
 ECDC (დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრი),
 EFCA (ევროპის თევზის რეწვის კონტროლის სააგენტო),
 EEA (ევროპის გარემოს სააგენტო),
 EFSA (ევროპის სურსათის უვნებლობის სააგენტო),
 ETF (ევროპული განათლების ფონდი).
გამართული კონსულტაციების შედეგად გამოიკვეთა, რომ საქართველოს უწყებები
დაინტერესებულნი არიან შემდეგ სააგენტოებთან თანამშრომლობით:
 EDA (ევროპის თავდაცვის სააგენტო),
 EUROFOUND (საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების ევროპული
ფონდი),
 ERA (ევროკავშირის რკინიგზის სააგენტო),
 ENISA (ქსელისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების ევროპული სააგენტო),
 ECHA (ევროპის ქიმიური პროდუქციის სააგენტო),
 CPVO (ევროპის თანამეგობრობის მცენარეთა ჯიშების უწყება),
 EU-LISA (ტექნოლოგიების სისტემის ოპერატიული მართვის ევროპული სააგენტო),
 GSA (ევროპული გლობალური ნავიგაციის სატელიტური სისტემის სააგენტო),
 EIGE (გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი),
 EUISS (ევროკავშირის უსაფრთხოების კვლევების ინსტიტუტი).
საქართველოს
ხელისუფლება
ინტენსიურად
მუშაობს
ევროკავშირის
სპეციალიზებულ სააგენტოებთან შემდგომი თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით.
ევროკავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტო
(EUROPOL – EuropeanUnion Law Enforcement Agency)
EUROPOL-ი წარმოადგენს ევროკავშირის სააგენტოს, რომლის მთავარი მიზანია
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; მისი მუშაობის
პრიორიტეტული მიმართულებებია: საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის,
ტერორიზმის, კიბერდანაშაულის, ტრეფიკინგის და არარეგულარული მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლა. EUROPOL-ის სათაო ოფისი მდებარეობს ქ.ჰააგაში. სააგენტო ღიაა
მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
საქართველოსა და EUROPOL-ს შორის თანამშრომლობა ეფუძნება „საქართველოსა
და ევროპის პოლიციის სამსახურს შორის ოპერატიული და სტრატეგიული
თანამშრომლობის შესახებ“ 2017 წლის 4 აპრილს ხელმოწერილ შეთანხმებას, რომელიც
ძალაში შევიდა 2017 წლის 31 ივლისს. შედეგად, საქართველო გახდა EUROPOL-ის
ოპერატიული პარტნიორი ქვეყანა.
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აღნიშნული შეთანხმების გაფორმებამდე საქართველოსა და EUROPOL-ს შორის
რაიმე სახის პირდაპირი თანამშრომლობა არ მიმდინარეობდა. მხოლოდ ერთეულ
შემთხვევებში, საქართველოს შსს-ს წარმომადგენლებისთვის, ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული პროექტების მეშვეობით, ხორციელდებოდა სასწავლო ვიზიტები
EUROPOL-ში.
2018 წლის 9 მარტს, საქართველოსა და EUROPOL-ს შორის ხელი მოეწერა
„მეკავშირეობის შესახებ შეთანხმებას“. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე,
საქართველოს შესაძლებლობა მიეცა, წარგზავნოს თავისი მეკავშირე ოფიცერი EUROPOLის შტაბ-ბინაში.
2018 წლის სექტემბერში EUROPOL-ში გაიხსნა საქართველოს ოფისი და პირველი
მეკავშირე ოფიცერი უფლებამოსილების განხორციელებას უკვე შეუდგა. 2018 წლის 9
მარტს გაფორმებული მეკავშირეობის შესახებ შეთანხმების მე-2 მუხლის შესაბამისად,
მეკავშირე ოფიცერი პასუხისმგებელია საქართველოს, ევროპოლსა და ევროპის კავშირის
წევრ სახელმწიფოებს შორის კონტაქტების მხარდაჭერაზე და ინფორმაციის გაცვლის
ხელშეწყობაზე. გარდა ამისა, მეკავშირე ოფიცრის მოვალეობას წარმოადგენს EUROPOLთან თანამშრომლობის გაღრმავების ხელშეწყობა და თანამშრომლობის ახალი სფეროების
იდენტიფიცირება, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესების
წარმოდგენა და დაცვა, EUROPOL-ში აკრედიტებულ სამართალდამცავ კორპუსთან
თანამშრომლობა და ა.შ.
2018 წლის 9 მარტს, ასევე, ხელი მოეწერა „საქართველოსა და ევროპის კავშირის
სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს შორის უსაფრთხო
კომუნიკაციის არხის თაობაზე“ ურთიერთგაგების მემორანდუმს. მემორანდუმის
საფუძველზე, საქართველოსა და EUROPOL-ს შორის შეიქმნება უსაფრთხო კომუნიკაციის
არხი (SIENA), რაც გულისხმობს EUROPOL-თან პერსონალური მონაცემების,
ოპერატიული და კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცვლას.
EUROPOL-თან და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სამართალდამცავ
ორგანოებთან თანამშრომლობა უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, და
განსაკუთრებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სამართალდამცავი
უწყებებისთვის.
აღნიშნული თანამშრომლობის საფუძველზე, საქართველო გახდა
ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორი სამართალდაცვით სფეროში, რაც არის
წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. EUROPOL-თან
ხელმოწერილი შეთანხმებების შედეგად, საქართველოს შესაძლებლობა მიეცა წარგზავნოს
მეკავშირე ოფიცერი EUROPOL-ის სათაო-ოფისში; EUROPOL-თან და ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის მეშვეობით
გაცვალოს პერსონალური მონაცემები, ოპერატიული და კონფიდენციალური
ინფორმაცია; საქართველოს მხრიდან ეროვნული საკონტაქტო პირები შეძლებენ
EUROPOL-ის ეროვნული ბიუროების ხელმძღვანელთა შეხვედრებში მონაწილეობას;
გაიმართება მაღალი დონის შეხვედრები EUROPOL-სა და საქართველოს შესაბამის
უწყებებს შორის; ქართველი ექსპერტები გაეცნობიან EUROPOL-ის ანალიტიკური ჯგუფის
საქმიანობას და მონაწილეობას მიიღებენ EUROPOL-ის მიერ ჩამოყალიბებული
ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების საქმიანობაში.
2019 წლის პირველ კვარტალში SIENA-ს სისტემის სპეციფიკის გაცნობის მიზნით,
საქართველოს შსს-ს დელეგაცია ვიზიტით ეწვევა EUROPOL-ს.
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შემდგომი ნაბიჯები:
 2019 წლის თებერვალში, იგეგმება EUROPOL-ის დელეგაციის ვიზიტი
საქართველოში;
გატარდება
შესაბამის სამუშაოები, რომლის შემდეგ
ფუნქციონირებას დაიწყებს SIENA;
 ქართული მხარის გაწევრიანება EUROPOL-ის შესაბამის თემატურ
ანალიტიკურ ჯგუფებში, რომლებიც მუშაობენ ორგანიზებული დანაშაულის
სხვადასხვა მიმართულებით.
სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტო
(CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training)
CEPOL-ი წარმოადგენს სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტოს,
რომლის მიზანია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებს შორის
თანამშრომლობისა და ცოდნის გაზიარების ხელშეწყობა, სამართალდამცავთათვის
ტრენინგების ჩატარება და უწყებებს შორის კოორდინაცია, რაც ევროპის მასშტაბით
უსაფრთხოების განმტკიცებას ემსახურება. CEPOL-ის სათაო ოფისი ქ. ბუდაპეშტში
მდებარეობს. სააგენტო ღიაა მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
CEPOL-ის მანდატი განახლდა 2016 წელს და შესაბამისად, განისაზღვრა შემდეგი
ძირითადი
მიმართულებები:
ორგანიზებული
დანაშაული;
ტერორიზმი;
საზოგადოებრივი წესრიგი; და თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა. CEPOL-ის
საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი სახის აქტივობებით: კურსები და სემინარები,
ვებინარები, ონლაინ სწავლების მოდულები; გაცვლითი პროგრამები ((CEPOL Exchange
Programme (CEP)); კვლევითი და სამეცნიერო კონფერენციები; CEPOL-ის პლატფორმაზე
არსებულ ბიბლიოთეკებზე წვდომა; და სამაგისტრო პროგრამა სამართალდამცავთათვის.
საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში სამართალდამცავი უწყებების
თანამშრომელთა განვითარების მიზნით CEPOL-ის ფარგლებში საუკეთესო, თანამედროვე
ევროპული გამოცდილების გაზიარება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას
წარმოადგენს. CEPOL-ის პლატფორმა ქართველ სამართალდამცავებს საშუალებას აძლევს
აიმაღლონ კვალიფიკაცია კონკრეტულ სფეროში საერთაშორისო სემინარებზე
დასწრებით, ჩაერთონ გაცვლით პროგრამაში და განახორციელონ გაცნობითი ვიზიტი
მათთვის საინტერესო ქვეყანაში, გაეცნონ ამ ქვეყნის სამართალდამცავ სისტემას,
გააღრმავონ საერთაშორისო თანამშრომლობა და მიღებული ცოდნა გაუზიარონ თავისი
უწყების წარმომადგენლებს. CEPOL ასევე,
საშუალებას აძლევს ქართველ
სამართალდამცავებს ქვეყნიდან გაუსვლელად
დაესწრონ ონლაინ კურსებსა და
სემინარებს.
შესაბამისად,
ყოველწლიურად
ქართველ
სამართალდამცავებს
შესაძლებლობა აქვთ აიმაღლონ პროფესიონალიზმის დონე, რაც უმნიშვნელოვანესი
ფაქტორია ქვეყნის განვითარებისთვის.
СEPOL-სა და შსს-ს აკადემიას შორის თანამშრომლობა დაიწყო ევროპის პოლიციის
კოლეჯთა ასოციაციის (AEPC) ფორმატში მუშაობის პროცესში, რომლის წევრიც შსს-ს
აკადემია 2007 წელს გახდა. 2011 წლამდე თანამშრომლობას საქართველოსა და СEPOL-ს
შორის ფრაგმენტული ხასიათი ჰქონდა და შემოიფარგლებოდა მხოლოდ შსს აკადემიის
წარმომადგენელთა დასწრებით СEPOL-ის მიერ ორგანიზებულ ცალკეულ საერთაშორისო
სემინარებზე/კონფერენციებზე საპოლიციო თანამშრომლობის თემაზე ევროპის
სამეზობლო პოლიტიკის კონტექსტში.
2011 წელს საქართველო გახდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან
პირველი, რომელმაც გააფორმა CEPOL-თან თანამშრომლობის ხელშეკრულება და ჩარჩო
პარტნიორის (Framework Partner) სტატუსით სარგებლობა დაიწყო. აღნიშნული
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შეთანხმება მიზნად ისახავს გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას და
ასევე, პოლიციის თანამშრომლების უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობას.
2013 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული CEPOL-ის
გაცვლით პროგრამაში, რომელიც სამინისტროს თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს
ესტუმრონ პარტნიორი ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებს, ხოლო საპასუხო ვიზიტის
ფარგლებში უმასპინძლონ ევროპელ კოლეგებს.
2016 წელს მიღებული ახალი მანდატის შესაბამისად, თანამშრომლობაში
პოლიციასთან ერთად ჩაერთო სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურებიც. შსს აკადემია
წარმოადგენს CEPOL-ის ოფიციალურ წარმომადგენელს საქართველოში, შესაბამისად,
შუამავალ, მაკოორდინირებელ როლს ასრულებს ქვეყნის შემდეგ სხვა სამართალდამცავ
უწყებებთან.
CEPOL-თან თანამშრომლობის გაღრმავება რჩება ევროინტეგრაციის პროცესის
დღის წესრიგის მნიშვნელოვან კომპონენტად.
შემდგომი ნაბიჯები:
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასა და CEPOL-ს შორის
2019-2020

წლების

თანამშრომლობის

გეგმის

გაფორმება,

რომლითაც

განისაზღვრება თანამშრომლობის პრიორიტეტული სფეროები;
 ქართველი
სამართალდამცავების
კვალიფიკაციის
ამაღლება
ყველა
პროფესიულ დონეზე ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით;
 CEPOL-ს 2019 წლის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ზოგადი გაცვლითი
პროგრამისა და CEPOL-FRONTEX-ის ერთობლივი გაცვლითი პროგრამის
სეგმენტებს დაემატა პროექტზე დაფუძნებული გაცვლითი პროგრამა, რაც
სამართალდამცავებს დამატებით საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღონ
გაცვლით პროგრამაში: ა)კონტრტერორიზმის საკითხებზე შუა აღმოსავლეთისა
და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებთან ან ბ) ფინანსური გამოძიების საკითხებზე
დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან.
ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტო
(Frontex - European Border and Coast Guard Agency)
Frontex-ი ევროკავშირის სააგენტოა, რომლის მიზანია საზღვრის ინტეგრირებული
მართვის კონცეფციის მიხედვით, ევროკავშირის საზღვრების მართვის ხელშეწყობა,
განვითარება და კოორდინაცია, აგრეთვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დახმარება გარე
საზღვრების მართვაში. Frontex-ის სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. ვარშავაში. სააგენტო ღიაა
მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
საქართველოსა და Frontex-ს შორის ოპერატიული თანამშრომლობის დაწყების
შესახებ სამუშაო შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2008 წელს. ამჟამად, შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და Frontex-ს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სამუშაო შეთანხმების
განახლების თაობაზე. ამ მიზნით, 2017 წელს გაიმართა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ახალი
შეთანხმების საფუძველზე გაღრმავდება თანამშრომლობა შემდეგი მიმართულებებით:
რისკების ერთობლივი ანალიზის განხორციელება, ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის
ჩამოყალიბება, ტრეინინგის საერთო სტანდარტების დადგენა, ერთობლივ ოპერაციებში
და მიგრანტთა დაბრუნების პროცედურებში უფრო აქტიური მონაწილეობა.
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2018 წელს საქართველოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი „სარფი“ გახდა Frontex-ის
საკოორდინაციო ცენტრი საქართველოში, ხოლო შსს-ს თანამშრომლებს მიენიჭათ
ეროვნული საკონტაქტო პირებისა და 2018 წლის საერთო სახმელეთო ოპერაციის
ოპერატიული გეგმის ადგილობრივი კოორდინატორების სტატუსი. შესაბამისად, Frontexის მიერ სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მივლენილ იქნა ფრანგი
ექსპერტი/მესაზღვრე ოფიცერი, თანამშრომლების საქმიანობაზე დაკვირვებისა და
დახმარების მიზნით.
Frontex-თან არსებული შეთანხმებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი
დანაყოფები ჩართული არიან სააგენტოს მიერ განხორციელებულ აქტივობებში, კერძოდ,
მონაწილეობენ ტრეინინგებსა და ერთობლივ ოპერაციებში (დამკვირვებლის სტატუსით).
შეთანხმება აგრეთვე ხელს უწყობს ინფორმაციის გაცვლას და რისკების ანალიზის
გაუმჯობესებას.
Frontex-ის მიერ განხორციელებულ აქტივობებში შსს-ს შესაბამისი დანაყოფების
წარმომადგენლებს ეძლევათ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული
განვითარებისა და ერთობლივ ოპერაციებში მონაწილეობით ახალი გამოცდილების
შეძენის შესაძლებლობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია Frontex-თან
თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება, რაც ხელს შეუწყობს საზღვრის
ინტეგრირებული მართვის თავსებადობის კიდევ უფრო გაზრდას ევროკავშირის
სტანდარტთან.
შემდგომი ნაბიჯები:
 Frontex-თან ახალი სამუშაო შეთანხმების გაფორმება;
 Frontex-ის მიერ განხორციელებულ ერთობლივ ოპერაციებში მონაწილეობა;
 რისკების ანალიზის კუთხით თანამშრომლობის გაძლიერება.
თავშესაფრის მხარდაჭერის ევროპული ოფისი
(EASO - European Asylum Support Office)
EASO წარმოადგენს ევროკავშირის სააგენტოს და მისი მიზანია თავშესაფრის
ერთიანი

ევროპული

სისტემის

(Common

European

Asylum

System

-

CEAS)

ფუნქციონირების ხელშეწყობა და წევრ ქვეყნებს შორის თავშესაფრის საკითხებზე
კოორდინაციისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაძლიერება. EASO-ს სათაო ოფისი
მდებარეობს ქ. ვალეტაში. აღნიშნული სააგენტო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ხელს
უწყობს თავშესაფრის მიმართულებით არსებული გამოწვევების დაძლევაში და ამ
მიზნით

ინტენსიურად

მუშაობს

წევრი

ქვეყნების

თავშესაფრის

სისტემების

სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ამასთანავე, EASO ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოებს ეხმარება მათ მიერ იდენტიფიცირებული საჭიროებების დაძლევაში,
ასევე, აქტიურად მონაწილეობს თავშესაფრის მაძიებლებთან დაკავშირებული საგანგებო
სიტუაციებისა

და

კრიზისების

მართვაში.

სააგენტო

ღიაა

მესამე

ქვეყნებთან

გამოხატა

EASO-სთან

თანამშრომლობისთვის.
2014

წელს

საქართველომ

ოფიციალური

წერილით

თანამშრომლობის სურვილი. პასუხად, სააგენტომ საქართველოს შესთავაზა შეხვედრის
გამართვა ექსპერტების დონეზე, თანამშრომლობის მოდალობების განსაზღვრის მიზნით,
თუმცა აღნიშნული შეხვედრა ვერ შედგა ქართული მხარისგან დამოუკიდებელი
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მიზეზებით. 2017 წელს საქართველომ თანამშრომლობის დამყარების მიზნით დაიწყო
EASO-სთან მოლაპარაკებები. 2018 წლის მარტში ქ. ვალეტაში მიგრაციის პოლიტიკის
განვითარების

საერთაშორისო

ცენტრის

(ICMPD)

დახმარებით,

საქართველოს

ოფიციალურ პირებსა და EASO-ს წარმომადგენლებს შორის პირველი შეხვედრა გაიმართა.
მხარეები

შეთანხმდნენ

მოლაპარაკებების

გაგრძელებაზე

სამომავლო

თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
EASO-სთან თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს საქართველოში თავშესაფრის
სისტემის გაძლიერებას. იმის გათვალიწინებით,

რომ საქართველო წარმოადგენს

როგორც თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ, ისე თავშესაფრის მაძიებელთა ტრანზიტულ
ქვეყანას - უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს თავშესაფრის პროცედურის
ეფექტიანობის გაძლიერება. აღნიშნული მიზნად ისახავს, საქართველოს სახელმწიფო
ინტერესების

გათვალისწინებით,

საქართველოს

მიერ

ნაკისრი

საერთაშორისო

ვალდებულებების შესაბამისად, ადამიანის უფლებების დაცვას. საქართველოსთვის
EASO-ს პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
საქართველოში თავშესაფრის სფეროში მომუშავე სპეციალისტების კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და თავშესაფრის სისტემის შესაძლებლობათა გაუმჯობესების კუთხით.
შემდგომი ნაბიჯები:
 თავშესაფრის საკითხებზე თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა;
 საქართველოში

თავშესაფრის

სფეროში

მონაწილეობა EASO-ს ტრეინინგებში,
სემინარებსა და სასწავლო ვიზიტებში.

მომუშავე

სამუშაო

სპეციალისტების

შეხვედრებში,

თემატურ

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო
(EASA - European Aviation Safety Agency)
EASA არის ევროკავშირის სააგენტო, რომლის მიზანია სამოქალაქო ავიაციაში
მაღალი დონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების საერთო წესების
დაცვის გზით. სააგენტოს ფუნქციას ასევე წარმოადგენს წევრ ქვეყნებში გარემოს დაცვის
მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა და ერთიანი მარეგულირებელი და სერტიფიცირების
სისტემის დანერგვა. სააგენტოს სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. კიოლნში. EASA ღიაა მესამე
ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
2009 წელს ხელი მოეწერა სამუშაო შეთანხმებას EASA-სა და საქართველოს ერთიან
სატრანსპორტო ადმინისტრაციას შორის. 2013 წელს კი ხელი მოეწერა სამუშაო
შეთანხმებას
EASA-სა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს შორის.
საქართველო EASA-სთან თანამშრომლობს რამდენიმე სამუშაო ჯგუფის, მათ შორის პანევროპული პარტნიორობის ჯგუფის (EASA–PANEP) ფარგლებში. ამასთან, მუდმივ
რეჟიმში მიმდინარეობს აქტიური კონსულტაციები EASA-სა და სამოქალაქო ავიაციის
სააგენტოს ექსპერტთა შორის ცალკეული აქტუალური საკითხების მიმართულებით.
2012-15 წლებში საქართველო აქტიურად იყო ჩართული რეგიონალურ პროექტში
“ტრასეკას სამოქალაქო ავიაცია II”. „ტრასეკას“ პროექტის მიზანი იყო სამოქალაქო
ავიაციის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარ ქვეყნებში. პროექტს
ახორციელებდნენ (EASA) და საკონსულტაციო კომპანია „ეჯის ავია“.
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2016 წლიდან საქართველო ჩართულია ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების
პროექტში აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და შუა აზიის ქვეყნებისთვის. პროექტს
ახორციელებს EASA, მისი მიზანია მონაწილე ქვეყნებისთვის დახმარების გაწევა
პანევროპულ საჰაერო სივრცეში ეფექტური ფუნქციონირების, ევროკავშირის წინაშე
აღებული ვალდებულებების დანერგვისა და ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების
კუთხით.
2016 წლიდან საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სარგებლობს
დამკვირვებლის სტატუსით EASA-ს მმართველ საბჭოში.
EASA-სთან ახლო თანამშრომლობა ხელს უწყობს საქართველოს ავიაციის
დაახლოებას ევროკავშირის სტანდარტებსა და რეგულაციებთან.
შემდგომი ნაბიჯები:
 საქართველოს მხრიდან თანამშრომლობის გაღრმავება ევროპის საავიაციო
უსაფრთხოების სააგენტოსთან (EASA) სხვადასხვა მიმართულებით, მათ
შორის სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ჩართვა სხვადასხვა
პროექტებსა თუ პროგრამებში;
 სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განახორციელებს შესაბამის ნაბიჯებს
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
გაღრმავების
მიზნით,
რაც
ორიენტირებული იქნება ავიაციის კონკრეტული მიმართულებების და
სფეროს, მათ შორის საერთო დანიშნულების და უპილოტო ავიაციის
განვითარებაზე.
ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტო
(EMSA - European Maritime Safety Agency)
EMSA არის ევროკავშირის სააგენტო, რომლის მიზანია საზღვაო უსაფრთხოებისა
და გარემოს დაბინძურებასთან ბრძოლის მიმართულებით წევრი ქვეყნებისთვის
ტექნიკური ექსპერტიზისა და ოპერატიული დახმარებს უზრუნველყოფა. სააგენტოს
სათაო
ოფისი
მდებარეობს
ქ.ლისაბონში.
EMSA
ღიაა
მესამე
ქვეყნებთან
თანამშრომლობისთვის.
წლების განმავლობაში სააგენტო აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოში
საზღვაო ტრანსპორტის განვითარებას. საქართველოს საზღვაო დარგში მნიშვნელოვანი
პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, რაც
ევროკომისიისა და EMSA-ს მიერ დაფინანსებული პროექტების (TRACECA-ს პროგრამის
ფარგლებში - SASPOL, Maritime Safety and Security II, ა.შ.; Black and Caspian Seas Project)
დამსახურებაა.
ამჟამად, საქართველო არის EMSA-ს შავი და კასპიის ზღვების პროექტის ერთერთი ბენეფიციარი ქვეყანა. აღნიშნული პროექტის მიზანია შავი და კასპიის ზღვების
ქვეყნებში საზღვაო უსაფრთხოებისა და გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების
ხელშეწყობა, ხოლო პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ნაწილს წარმოადგენს ევროკავშირის
გემების მოძრაობის საერთო მონიტორინგის სისტემის SafeSeaNet-ის რეგიონალურ
სერვერში ბენეფიციარი ქვეყნების ჩართვა, რაც საშუალებას მისცემს წევრი ქვეყნების
საზღვაო ადმინისტრაციებსა თუ სხვა კომპეტენტურ უწყებებს, მიიღონ შავ და კასპიის
ზღვაში საზღვაო მოძრაობის (Maritime traffic) სრული სურათი. აღნიშნული ხელს
შეუწყობს საზღვაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდას საქართველოს ნავსადგურებში
და საზღვაო ზონებში. ამასთან, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გაფორმდა
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ხელშეკრულება საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, ევროპული საზღვაო
უსაფრთხოების სააგენტოსა (EMSA) და იტალიის სანაპირო დაცვას შორის.
2014 წლიდან ქართველ მეზღვაურებს უფლება აქვთ შეზღუდვების გარეშე
დასაქმდნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხომალდებზე.
შავი და კასპიის ზღვის პროექტის ფარგლებში, საქართველომ წარადგინა
დოკუმენტაცია და მოითხოვა საქართველოს ტერიტორიული ზღვის AIS (ავტომატური
საიდენტიფიკაციო სისტემა) სახმელეთო სადგურებით დაფარვა. დონაციის ფარგლებში
იტალიური მხარე 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს გადმოსცემს გემების
მონიტორინგის სახმელეთო ორ ავტომატურ საიდენტიფიკაციო სადგურს და თანმხლებ
სერვერს. რაც საშუალებას მოგვცემს, რეალურ დროში ვაწარმოოთ გემების AIS
მონიტორინგი. სამომავლოდ ევროპულ სააგენტოებთან ინტეგრაციის ფარგლებში,
მოხდება ინფორმაციის გაცვლა ევროპულ სისტემასთან, რაც საქართველოს მისცემს
შესაძლებლობას ჩაერთოს საერთო ევროპულ ქსელში, შესაბამისად მოხდება AIS-ის
ინფორმაციის გაზიარება სისტემა MAREΣ-ში;
EMSA-სთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს ქართველი მეზღვაურების დასაქმებას
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ქართული გემების შეუფერხებელ ნავიგაციას
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და სხვა ქვეყნების წყლებში და აგრეთვე, ქართული
ნავსადგურების უსაფრთხოებას.
შემდგომი ნაბიჯები:
იგეგმება საქართველოს, როგორც შავი და კასპიის ზღვის ქვეყნების პროექტის
ბენეფიციარი ქვეყანის მონაწილეობა შემდეგ ღონისძიებებში:
 MLC, 2006–ის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული რეგიონალური ტრეინინგი;
 სემინარი შავი ზღვის ურთიერთგაგების მემორანდუმის წევრი ქვეყნების
ნავსადგურის უსაფრთხოების ოფიცრებისათვის;
 ტრეინინგი საქართველოს ნავსადგურის უსაფრთხოების ოფიცრებისათვის
(საკონტეინერო გემებისათვის);
 VTS-ს ოპერატორების რეგიონალური ტრეინინგი;
 გემის დროშის ინსპექტორების რეგიონალური ტრეინინგი;
 ნავთობის ჩაღვრაზე დროული რეაგირების ტრეინინგი;
 MLC , 2006- ინსპექტორების ტრეინინგი;
 ISPS-ის რეგიონალური ტრეინინგი;
 ძებნა - გადარჩენის რეგიონალური ტრეინინგი;
 IMO მოდელ კურსი OPR level 1 და OPR level 2 ტრეინინგი.
ევროკავშირის სამართლებრივი თანამშრომლობის სააგენტო
(EUROJUST - European Union’s Judicial Cooperation Unit)
EUROJUST-ი არის ევროკავშირის სააგენტო, რომლის მიზანია ორგანიზებული
დანაშაულის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, ევროკავშირის
წევრ ქვეყნებს შორის სამართლებრივი თანამშრომლობის კოორდინაცია. სააგენტოს სათაო
ოფისი
მდებარეობს
ქ.ჰააგაში.
EUROJUST-ი
ღიაა
მესამე
ქვეყნებთან
თანამშრომლობისთვის.
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2015 წლიდან საქართველო ოფიციალურად არის წარმოდგენილი EUROJUST-ის
პრიორიტეტული ქვეყნების სიაში, რამაც ხელი შეუწყო სააგენტოსთან თანამშრომლობის
შეთანხმების გაფორმების პროცესის დაწყებას. აღნიშნული სულისკვეთება იკითხება
როგორც საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში, ასევე 2017-2020 წლების
ასოცირების დღის წესრიგსა და ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმაში.
კერძოდ, ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, მხარეები თანხმდებიან, რომ
გააძლიერებენ

ძალისხმევას

სისხლის

სამართლის

სფეროში

სამართლებრივი

ურთიერთდახმარების ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, რაც ასევე მოიცავს
EUROJUST-თან მჭიდრო თანამშრომლობას. უფრო მეტიც, 2017-2020 წლების ასოცირების
დღის

წესრიგში

ევროკავშირმა

საქართველოს

განუსაზღვრა

EUROJUST-თან

თანამშრომლობის შეთანხმების ხელმოწერისათვის და ეფექტიანი იმპლემენტაციისათვის
შესაბამისი ზომების მიღება.
2017 წლის მაისში, საქართველოს ეწვია EUROJUST-ის ექსპერტთა მისია,
საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით არსებული ვითარებისა და
აგრეთვე, კრიმინალურ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობის მექანიზმების
შეფასების მიზნით. ექსპერტთა მხრიდან დადებითი შეფასება საფუძვლად დაედო
საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის მოლაპარაკებების დაწყებას. 2018 წლის იანვარში
საქართველოს დელეგაცია ესტუმრა EUROJUST-ის სათაო ოფისს, სადაც მხარეებმა
იმსჯელეს სამომავლო თანამშრომლობის თაობაზე და ქართულმა მხარემ მიიღო
შეთანხმების ტექსტის სამუშაო ვარიანტი. საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის
შეთანხმების გაფორმების თაობაზე წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად 2018 წლის 3
ივლისს საქართველომ მოახდინა ხელშეკრულების
პარაფირებული ტექსტის EUROJUST-ისთვის მიწოდება.

ტექსტის

პარაფირება

და

ამჟამად, მიმდინარეობს შიდა პროცედურები ევროკავშირის შესაბამის ორგანოებში
(EUROJUST-ის კოლეჯში, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში). ევროკავშირის
მხრიდან შეთანხმების ტექსტის საბოლოოდ დადასტურების შემდეგ იგეგმება მხარეების
მიერ შეთანხმების ხელმოწერა.
შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო EUROJUST-ში მიავლენს
მეკავშირე პროკურორს. „საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის თანამშრომლობის
შესახებ“ შეთანხმება მიზნად ისახავს საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის სისხლის
სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის,
მძიმე დანაშაულთან, განსაკუთრებით, ორგანიზებული დანაშაულის და ტერორიზმის
წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას.
ზემოხსენებული

შეთანხმების

გაფორმების

შედეგად

გაუმჯობესდება

სამართლებრივი თანამშრომლობა საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის, გამოძიებისა და
სისხლის
სამართლებრივი
მიმართულებით.

დევნის
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შემდგომი ნაბიჯები:
 საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის შეთანხმების გაფორმება;
 EUROJUST-ში საქართველოს მიერ მეკავშირე პროკურორის მივლინება;
 საქართველოსა

და

EUROJUST-ს

შორის

სისხლის

სამართლის

სფეროში

სამართლებრივი ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის გაძლიერება;
 EUROJUST-ს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში მონაწილეობა.
ნარკოტიკებისა და ნარკოდამოკიდებულების მონიტორინგის ევროპული ცენტრი
(EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
EMCDDA წარმოადგენს ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოს, რომელიც
მუშაობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ნარკოვითარების შესწავლისა და მონაცემთა
შეგროვების მიმართულებით. მონიტორინგის ცენტრი ნარკოვითარების შეფასების
მიზნით ამუშავებს და აანალიზებს სტატისტიკურ მონაცემებს ნარკოტიკის
მომხმარებელთა, ნარკოტიკულ საშუალებათა გავრცელების, მათი მიწოდებისა და
მოხმარების მზარდი ხასიათისა და ნარკოტიკებით გამოწვეული სიკვდილიანობის
შესახებ ევროპის მასშტაბით. ცენტრი ჩატარებული კვლევებისა და გამოცემული
ანგარიშების საშუალებით ადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მიდგომებს,
რომლითაც ეხმარება ევროკავშირსა და მის წევრ ქვეყნებს ნარკოპოლიტიკის დაგეგმვასა
და განვითარებაში. ცენტრი ადრეული გაფრთხილების სისტემის (Early Warning system)
მეშვეობით მუშაობს ევროპულ ბაზარზე, იმ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების
აღმოჩენისა და მათი გავრცელების ფარგლების ანალიზის კუთხით, რომლებმაც შესაძლოა
საფრთხე შეუქმნან საზოგადოების ჯანმრთელობას.
ცენტრის სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. ლისაბონში. EMCDDA აქტიურად
თანამშრომლობს მესამე, ევროკავშირის არაწევრ, ქვეყნებთან და მუშაობს მათთან ერთად
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული
მიდგომების განვითარება/დახვეწაზე.
საქართველო EMCDDA-სთან ინტენსიურად თანამშრომლობს 2014 წლიდან, მას
შემდეგ, რაც ამავე წლის 22-25 ივნისს საქართველოს დელეგაცია, იუსტიციის მინისტრის
ხელმძღვანელობით, ვიზიტით ეწვია ცენტრს. ხოლო მოგვიანებით, 2015 წლის 16-17
აპრილს, ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ
უმასპინძლა ცენტრის დელეგაციას საქართველოში.
2015 წლის 4 ნოემბერს კი გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ცენტრს შორის. მემორანდუმის ფარგლებში
მხარეებმა გამოთქვეს მზადყოფნა მათი თანამშრომლობა გადაზრდილიყო უფრო აქტიურ
ფაზაში, რაც გამოიხატებოდა EMCDDA-ს მიერ საქართველოს მხარდაჭერაში ასოცირების
შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით, ხოლო
საქართველომ თავის მხრივ, იკისრა ვალდებულება, შეემუშავებინა ანალიზსა და
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიები. ამ მიზნით დაგეგმილია
საქართველოში ნარკოვითარების ეროვნული მონიტორინგის სისტემის შექმნა, რომელიც
იმუშავებს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა უკანონო
მოხმარებისა და უკანონო ბრუნვის, ასევე, ქვეყანაში არსებული ნარკოვითარების
მონიტორინგის, ამ მიმართულებით თემატური კვლევებისა და ანალიზის ჩატარებისა და
ქვეყანაში ნარკოვითარების უახლესი ტენდენციების გამოკვეთის მიზნით.
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EMCDDA-თან თანამშრომლობის ფარგლებში, საქართველო ეტაპობრივად
ახორციელებს ნარკოვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებისა და
ანალიზის,
მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული
სამეცნიერო-პრაქტიკული
მეთოდოლოგიების დანერგვას. დამატებით, ცენტრთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს
საქართველოს სამართლებრივი გარემოს ჰარმონიზაციას ევროკავშირის სტანდარტებთან.
შემდგომი ნაბიჯები:
 ცენტრთან ნარკოვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლა, მათ
შორის, სამეცნიერო კვლევების შედეგების გაზიარება ნარკოტიკების უკანონო
ბრუნვისა და ნარკომოხმარების კუთხით;
 ცენტრთან თანამშრომლობით ექსპერტების გადამზადება და ეროვნულ
დონეზე კვლევების ჩატარების მხარდაჭერა (როგორც ფინანსური, ისე შინაარსობრივი და ტექნიკური კუთხით);
 ცენტრის მიერ ორგანიზებულ თემატურ შეხვედრებსა და ღონისძიებებში
მონაწილეობა.
ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების სააგენტო
(EUIPO - European Union Intellectual Property Office)
EUIPO
წარმოადგენს
ევროკავშირის
სააგენტოს,
რომელიც
აწარმოებს
ევროკავშირში და მის საზღვრებს გარეთ, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
დაცვას. კერძოდ, სააგენტო უზრუნველყოფს ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნებისა და
დიზაინის უფლებების დაცვას; წარმართავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა
დარღვევების ობსერვატორიის საქმიანობასა და უცნობ ავტორთა ნამუშევრების
მონაცემთა ბაზას (Orphan Works Database).
სააგენტო თანამშრომლობს ევროკავშირში არსებულ ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნულ და რეგიონალურ ოფისებთან. ამ თანამშრომლობის მიზანი
ინტელექტუალური
საკუთრების
სისტემების
მომხმარებელთათვის
საერთო
ინსტრუმენტებისა და სერვისების განვითარებაა. სააგენტო ასევე თანამშრომლობს
ინტელექტუალური საკუთრების ოფისებთან, მსოფლიოს მასშტაბით მათ შორის, ისეთ
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ევროპის საპატენტო ორგანიზაცია (EPO)
და მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია. სააგენტოს სათაო ოფისი
მდებარეობს ქ. ალიკანტეში. სააგენტოს წევრებია ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. EUIPO
ღიაა მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ეფექტური სისტემის განვითარება
წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს, რადგან
ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან.
ინტელექტუალური საკუთრება წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის გაფორმებული DCFTA-ის შეთანხმების ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს.
საქართველომ, ევროკავშირის უშუალო მხარდაჭერით მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს
DCFTA-ით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის კუთხით, რაც
ითვალისწინებს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ევროკავშირის სტანდარტებთან
შემდგომ დაახლოებას.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა

121

ამ თვალსაზრისით მეტად მნიშვნელოვანია EUIPO-სთან თანამშრომლობა,
რომელიც 2015 წელს, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან ,,საქპატენტთან“ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერით დაიწყო. EUIPO-სთან
ორმხრივი თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში, საქპატენტმა მოახდინა სამი
კომპონენტის - TMview1, TMclass2 და Designview-ს3 ინტეგრირება ელექტრონული
მმართველობის სისტემაში, რაც უპრეცენდენტოდ მოკლე ვადაში, შვიდ თვეში
განხორციელდა.
ამჟამად, საქპატენტი მუშაობს ელექტრონული მმართველობის სისტემაში შვიდი
ახალი კომპონენტის ინტეგრირებაზე, რაც სარგებელს მოუტანს მომხმარებლებს როგორც
საქართველოში, ასევე ევროკავშირში. საქართველოს მონაცემთა ბაზების ინტეგრირება
საშუალებას აძლევს უცხოელ მომხმარებლებს, მიიღონ ინფორმაცია საქართველოში
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნებისა და დიზაინის შესახებ. გარდა ამისა, აღნიშნულ
ინსტრუმენტებში ქართული ენის დამატებით შესაძლებელი ხდება ინფორმაციის მოძიება
ქართული ინტერფეისით.
საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობის შემდგომი
განვითარების, ახალი სასაქონლო ნიშნის დირექტივის, აგრეთვე ევროპული სავაჭრო
ნიშნის და დიზაინის რეგულაციებისა და მითითებების სწორი ინტერპრეტაციისა და
განხორციელებისთვის, საჭიროა სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელება.
საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის (Single
Support Framework – SSF) 2018 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია
საქპატენტისა და EUIPO-ს ერთობლივი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს
საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის შემდგომ განვითარებასა და
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის აღსრულების ხელშეწყობას.
აღნიშნული პროექტის განხორციელება, შესაბამისი საფინანსო შეთანხმების ხელმოწერის
შემდეგ, სავარაუდოდ, 2019 წლის ბოლოს დაიწყება.
შემდგომი ნაბიჯები:
 EUIPO-სთან

თანამშრომლობით

სასაქონლო

ნიშნებისა

და

დიზაინის

კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწის მიზნით, საკანონმდებლო ცვლილებების
პროექტის შემუშავება;
 EUIPO-სთან

თანამშრომლობით

სასაქონლო

ნიშნებსა

და

დიზაინებთან

დაკავშირებით სახელმძღვანელო ინსტრუქციების შემუშავება;
 ECJ-ის GC-სი და EUIPO-ს სააპელაციო პალატის მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებების მიმოხილვების შემუშავება (მოსამართლეებისა და
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მომუშავე პირებისთვის);
 EUIPO-სთან

თანამშრომლობით

დაკავშირებულ

1

საქმისწარმოებაზე

სასაქონლო

ნიშნებსა

კონტროლის

და

მართვის

დიზაინთან

სისტემის

და

აწვდის მომხმარებელს ინფორმაციას სასაქონლო ნიშნების შესახებ.

2

მომხმარებელს ეხმარება იმ საქონლის და მომსახურების მოძიებასა და კლასიფიკაციაში, რომლისთვისაც
შეიტანება განაცხადი.
3

წარმოადგენს ცენტრალიზებულ ხელმისაწვდომ სისტემას, ნებისმიერი მონაწილე ეროვნული უწყების მიერ
რეგისტრირებული დიზაინების შესახებ ინფორმაციის დასათვალიერებლად.
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ავტომატიზირებული პროცესების მოდერნიზაცია და დახვეწა (ISO 9001:2015
სტანდარტის მიღების მიზნით საქპატენტის მიერ განხორციელებული საქმის
დასრულება);
 EUIPO-სთან თანამშრომლობით საქპატენტის სააპელაციო პალატის საქმიანობის
სტანდარტიზაცია და სამართლებრივი ბაზის დახვეწა;
 EUIPO-ს დანარჩენი ინსტრუმენტების იმპლემენტაციის დასრულება.
 ევროკავშირის ობზერვატორიის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

ევროპული განათლების ფონდი
(ETF - European Training Foundation)
ETF-ი წარმოადგენს ევროკავშირის სააგენტოს, რომელიც, ევროკავშირის საგარეო
პოლიტიკის კონტექსტში, ეხმარება ევროკავშირის მოსაზღვრე გარდამავალ და
განვითარებად ქვეყნებს ადამიანური კაპიტალის პოტენციალის გამოყენებაში,
განათლების, პროფესიული გადამზადებისა და შრომითი ბაზრის სისტემების
რეფორმირების გზით. სააგენტო ხელს უწყობს ქვეყნებს პროფესიული განათლების
სისტემის განვითარებაში, პროფესიული კვალიფიკაციის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან
დაახლოების მიზნით. სააგენტო ასევე მხარს უჭერს ევროკავშირის ინსტიტუტებს,
ადამიანური რესურსების სფეროში ევროკავშირის დახმარების სამოქმედო გეგმის
შექმნაში, აღსრულებაში, ზედამხედველობასა და შეფასებაში. სააგენტოს სათაო ოფისი
მდებარეობს ქ. ტურინში. ETF-ი ღიაა მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
საქართველო
ETF-თან
2001
წლიდან
თანამშრომლობს.
აღნიშნული
თანამშრომლობა ღრმავდება და ნაყოფიერია განათლების სისტემისთვის. საქართველო
ჩართულია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში, რომლის
მხარდაჭერასაც უზრუნველყოფს სააგენტო ETF.
განათლების მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ ETF-თან თანამშრომლობა
ხელს უწყობს საქართველოს განათლების სისტემის ევროპულ განათლების სისტემასთან
დაახლოებას. სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტი “The Torino Process”,
რომელიც 2010 წელს შეიქმნა, მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების პოლიტიკის და
პრაქტიკის
ანალიზს,
სისტემის
შეფასებას,
პოლიტიკის
განხორციელებაზე
მეთვალყურეობის გაწევას და ამ გზით შედეგების გაუმჯობესებას.
სააგენტოს მხარდაჭერით საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა, გააზიაროს
პროფესიული განათლების კუთხით საქართველოში გატარებული რეფორმების
პროგრესი; ამასთანავე, გაეცნოს სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და გააუმჯობესოს
პროფესიული განათლებით მიღებული შედეგები სხვადასხვა სახის თანამშრომლობის
განვითარების გზით.
2013-2014
წლებში,
სააგენტომ
საქართველოსთან
თანამშრომლობით
განახორციელა პროექტი ,,სოციალური პარტნიორობის გაძლიერება პროფესიული
განათლების სექტორში“, რომელიც მიზნად ისახავდა ეროვნული პროფესიული საბჭოს
განვითარებასა და გაძლიერებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სოციალური
პარტნიორობის პოლიტიკის დოკუმენტი. საქართველოში ETF-ის ტექნიკური მხარდაჭერა
მნიშვნელოვანია ასევე არაფორმალური განათლების აღიარების კუთხით.
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ამჟამად, ETF-ი მონაწილეობს საქართველოს სექტორული
პროგრამაში და შესაბამისი პოლიტიკის მატრიცის განვითარებაში.

მხარდაჭერის

აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი ETF-თან მჭიდრო თანამშრომლობით, მუშაობს
ინსტიტუციური ტვინინგის პროექტზე „ხარისხის უზრუნველყოფისა და კვალიფიკაციის
მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადამიანური
კაპიტალის განვითარებას ხარისხის უზრუნველყოფის, ტრანსპარენტულობის, უნარებისა
და კვალიფიკაციების მართვის გაუმჯობესების გზით, მთელი სიცოცხლის მანძილზე
სწავლის ჭრილში. პროექტი ითვალისწინებს ასოცირების შეთანხმების დანართებით
გათვალისწინებული რეკომენდაციების ტრანსპოზიციას საქართველოს შესაბამის
კანონებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებში.
შემდგომი ნაბიჯები:
 ETF-თან თანამშრომლობით პროფესიულ განათლებაში მეწარმეობის კომპონენტის
განვითარების მხარდაჭერა;
 ETF-თან თანამშრომლობით სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხარისხის
გაუმჯობესება და დაფინანსების მექანიზმების დახვეწა ამ მიმართულებით;
 პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის
პროგრამაში ჩართული ქვეყნების გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების
გაზიარება;
 ETF-თან მჭიდრო თანამშრომლობით სტუდენტებში ინოვაციურობისა და
სამეწარმეო აზროვნების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით, სახელოვნებო
განათლებისა და შემოქმედებით უნარების განვითარების ხელშემწყობი
პროგრამების განვითარებაში მხარდაჭერა.
 ევროპის განათლების ფონდის (ETF) მხარდაჭერით, ,,ტურინის პროცესის (TRP)“
შუალედური ანგარიშის შემუშავების მიზნით, ფოკუს-ჯგუფების ორგანიზება,
სისტემაში ჩართული მხარეების - სოციალური პარტნიორების, საერთაშორისო
დონორი
ორგანიზაციებისა
და
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მონაწილეობით.

ევროპის გარემოს სააგენტო
EEA - European Environment Agency
EEA ევროკავშირის სააგენტოა, რომელიც მიზნად ისახავს მასში მონაწილე
ქვეყნების გარემოს შესახებ დამოუკიდებელი და სანდო ინფორმაციით უზრუნველყოფას.
სააგენტო უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას აწვდის მათ, ვინც ჩართულია გარემოს დაცვის
პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში, განხორციელებასა და შეფასებაში. სააგენტო ეხმარება
ქვეყნებს გარემოს დაცვის საკითხებში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებასა
და
გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების ეკონომიკურ პოლიტიკაში ინტეგრირებაში.
აღსანიშნია, რომ EEA კოორდინირებას უწევს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და
დაკვირვების ევროპულ ქსელს (Eionet).1 EEA-ს ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს
1

Eionet - წარმოადგენს ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს წევრი და პარტნიორი 39 ქვეყნის
თანამშრომლობის ქსელს. აღნიშნული ქსელი იძლევა გარემოს დაცვით მონაცემთა გაცვლის საშუალებას.
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ევროპის გარემოს გაუმჯობესებასა და მდგრად განვითარებაში პოლიტიკოსებისა და
მოქალაქეების დროული, ზუსტი, და სანდო ინფორმაციის უზრუნველყოფით. სააგენტოს
სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. კოპენჰაგენში, მისი წევრებია ევროკავშირისა და ევროპის
თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) წევრი ქვეყნები და ისლანდია. EEA-ს
პარტნიორი
(Collaborating)
ქვეყნის
სტატუსით
სარგებლობს
ბალკანეთის
ნახევარკუნძულის 6 ქვეყანა. EEA ასევე ღიაა სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს EEA-ს საქმიანობის შეფასების პროცესი, რის შედეგადაც
შესაძლოა ახლებურად განისაზღვროს სააგენტოსა და ევროკავშირის არა-წევრი ქვეყნების
თანამშრომლობის პირობები და სტატუსი. გარდა ამისა, ევროკავშირის ინსტიტუტებში
მიმდინარეობს სააგენტოს 2021-2027 წლების საბიუჯეტო განხილვები, რომლის
დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გახდება EEA-ში ქვეყნების წილობრივი საბიუჯეტო
გადასახადის განსაზღვრა.
საქართველო EEA-სთან თანამშრომლობს 2014 წლიდან, ევროკავშირის
რეგიონული პროექტის „ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის (SEIS)
პრინციპების და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“
ფარგლებში. პროექტის პირველი ფაზა განხორციელდა 2010-2015 წლებში, პროექტის
მეორე ფაზის (ENI SEIS East II) განხორციელება კი დაიწყო 2016 წლის თებერვალში და
გაგრძელდება 2020 წლამდე. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის ანალიზის, შენახვის და მართვის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის
გაზიარება, ასევე მონაცემთა გაცვლის სისტემისა და გარემოს მდგომარეობის შეფასების
გაუმჯობესება. 2017 წელს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და EEA-ს შორის
მოეწერა ხელი შეთანხმების დოკუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობას
აღნიშნული პროექტით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად და SEIS-ის პრინციპებისა
და EEA/Eionet-ს მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად, გარემოსდაცვითი
მონაცემების და ინფორმაციის გაცვლისა და ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად.
ENI SEIS East II პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა წყლის
ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შემუშავებას.
აღნიშნულის გარდა EEA-ს ექსპერტების ვიზიტისას დეტალურად იქნა
განხილული ეროვნული ჰაერის ხარისხის პორტალი და მონაცემთა გაცვლის
შესაძლებლობები.
ENI SEIS East II პროექტის ფარგლებში საქართველო ასევე თანამშრომლობს EEAსთან რეგულარული ანგარიშების მომზადების მიმართულებით.
აქტიურად
მიმდინარეობს
თანამშრომლობა
ბიომრავალფეროვნების დაცვის მიმართულებით.
EEA-სთან

თანამშრომლობა

ხელს

შეუწყობს

EEA-თან

გარემოსდაცვით

ასევე

მონაცემთა

შეგროვებას; გარემოს დაცვითი და სტატისტიკური ინსტიტუტების შესაძლებლობების
გაზრდას; ანალიზისა და შეფასების სფეროებში და გარემოსდაცვითი ინტეგრირებული
საინფორმაციო სისტემის შექმნას საქართველოში.
შემდგომი ნაბიჯები:
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 EEA-სთან

თანამშრომლობით

გაეროს

ევროპის

ეკონომიკური

კომისიის

(UNECE) წყლის რაოდენობის შეფასების ხუთი და წყლის ხარისხის შეფასების
ორი ინდიკატორის დანერგვა, რომელთა საფუძველზეც მომზადდება წყლის
მდგომარეობის

შესახებ

ეროვნული

ანგარიშები.

წყლის

საინფორმაციო

სისტემის შემუშავება საქართველოში (WIS-Georgia);
 EEA-ის

მხარდაჭერით

ევროპის

ჰაერის

ხარისხის

ინდექსის

რუკაზე

საქართველოს ჰაერის ხარისხის მონაცემების განთავსება;
 EEA-სთან თანამშრომლობა ევროპული ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი
შეფასების (IEA) პრაქტიკის საქართველოში დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით;
 EEA-ის მხარდაჭერით საქართველოში ზურმუხტის ქსელის შექმნა, სახეობების
და ჰაბიტატების შესახებ ანგარიშგების შესაძლებლობების გაუმჯობესება და
დაცული ტერიტორიების შესახებ რეგიონულ დონეზე შედარებადი UNECE-ის
D1 ინდიკატორის დანერგვა.
 EEA-სთან თანამშრომლობით გაგრძელდება ENI SEIS East II პროექტის
რეგიონული

სამუშაო

გეგმით

გათვალისწინებული

ქმედებების

განხორციელება.
ევროპის თევზის რეწვის კონტროლის სააგენტო
(EFCA - European Fisheries Control Agency)
EFCA წარმოადგენს ევროკავშირის სააგენტოს, რომელიც ახორციელებს თევზის
რეწვის ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში, ევროკავშირის საერთო უმაღლესი
სტანდარტების კონტროლს, შემოწმებასა და დაკვირვებას. EFCA-ს დამატებითი ამოცანაა
ევროპის მასშტაბით თევზის რეწვის წარმოების სფეროში მოქმედება და აღნიშნულ
სფეროში ევროპული ვალდებულებების გავრცელება. სააგენტო ხელს უწყობს თევზის
რეწვის მდგრად განვითარებას დადგენილი ზომების შესაფერისად, აწმყო და მომავალი
თაობების სასარგებლოდ. აღსანიშნია, რომ სააგენტო ეხმარება ევროკომისიას მესამე
ქვეყნებიდან მიღებული თევზის რეწვასთან დაკავშირებული სერტიფიკატების და
განცხადებების შემოწმებაში, სავაჭრო სტატისტიკის მონაცემების შეგროვებასა და სხვა
დაკავშირებულ საკითხებში. სააგენტო ორგანიზებას უწევს წევრ ქვეყნებში სხვადასხვა
ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარებას თევზის რეწვის სფეროსთან დაკავშირებულ
საკითხებში (მაგ. არალეგალური მეთევზეობა და სხვა). EFCA-ს წევრებია ევროკავშირის
წევრი ქვეყნები და ევროკომისია. სააგენტოს სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. ვიგოში. EFCA
ღიაა მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
საქართველოს და EFCA-ს შორის თანამშრომლობა 2018 წელს დაიწყო, მას შემდეგ
რაც სააგენტომ ახალი საპილოტე პროექტი წამოიწყო შავი ზღვის რეგიონში
ნებაყოფლობითი დაკვირვებისა და ინსპექტირების სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით.
აღნიშნული პროექტის დღის წესრიგისა და თანამშრომლობის შესაძლო სფეროებზე
მოსალაპარაკებლად, საქართველომ შავი ზღვის რეგიონის სხვა ქვეყნებთან ერთად,
მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში, 2018 წლის იანვარში, ქ.
ვიგოში. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პროექტის ფარგლებში, სააგენტო დახმარებას
გაუწევს იმ ქართველი ინსპექტორების შესაძლებლობების გაძლიერებას, რომლებიც
ახორციელებენ შავ ზღვაში სამრეწველო თევზჭერაზე ზედამხედველობას.
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ზემოაღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2018 წლის 11-12 აპრილს სააგენტომ
ორგანიზება გაუწია ტრენინგებს - ,,ტრენერების ტრენინგი’’ (Training of Trainers (ToT)),
რომელიც ჩატარდა ქ. კონსტანტაში. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სამმა
თანამშრომელმა.
2018 წლის 23-27 აპრილს, ქ. ვირგო-ში, სააგენტოს კოორდინაციით გაიმართა კიდევ
ერთი შეხვედრა რუმინეთისა და ბულგარეთის იურისდიქციაში მყოფი წყლების
სამეთვალყურეო საქმიანობის განხორციელების საკითხზე, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
გარემოსდაცვითი
შეფასების
დეპარტამენტის
წარმომადგენელმა.
აღნიშნული
აქტივობების მთავარ მიზანს წარმოადგენდა შავი ზღვის რეგიონის შესაძლებლობების
გაძლიერება თევზის რეწვის სფეროში, მათ შორის, უკანონო რეწვის იდენტიფიცირების
მხრივ.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2018 წლის 25-27 სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში
ჩატარდა ტრენინგი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის
დაცვის კონვენციური სამმართველოს იმ ინსპექტორებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ
სარეწაო თევზჭერის კონტროლს უშუალოდ თევზჭერის პროცესში. ტრენინგის ძირითადი
მიზანი იყო ევროპული პრაქტიკის გაზიარება თევზჭერის კონტროლისა და
ინსპექტირების მიმართულებით. მონაწილეებს ასევე მიეცათ სააგენტოს ონლაინ
სასწავლო პლატფორმა - www.training.efca.europa.eu საიტზე წვდომის უფლება.
შემდგომი ნაბიჯები:
 პროგრამის ფარგლებში ევროპის თევზის რეწვის კონტროლის სააგენტოსთან
(EFCA) თანამშრომლობის გაგრძელება, შავ ზღვაზე სარეწაო თევზჭერის
პროცესის ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით;
 სააგენტოსთან თანამშრომლობით შავ ზღვაზე სარეწაო თევზჭერის
კონტროლის გაუმჯობესება და კანონაღსრულების მექანიზმების დახვეწა.
ევროპის სურსათის უვნებლობის სააგენტო
(EFSA - European Food Safety Authority)
EFSA არის ევროკავშირის სააგენტო, რომელიც ფუნქციონირებს ევროკავშირის
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ინსტიტუციებისგან დამოუკიდებლად და ქმნის
სამეცნიერო საფუძველს სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ნუტრიციის,
ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგრეთვე, მცენარეთა სიჯანსაღისა და
დაცვის სფეროებში პოლიტიკის შემუშავების მიზნით. EFSA-ს მანდატი ასევე მოიცავს
გარემოსდაცვითი რისკების შეფასებას, სასურსათო ჯაჭვსა და ცხოველთა და მცენარეთა
საარსებო ჰაბიტატებზე ზემოქმედების ასპექტში. სააგენტოს სათაო ოფისი მდებარეობს
იტალიის ქ.პარმაში. EFSA ღიაა მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
EFSA-სთან აქტიური თანამშრომლობა საქართველომ 2016 წლიდან დაიწყო,
როდესაც საკონტაქტო ინსტიტუციად განისაზღვრა გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.
2017 წლის დასაწყისში სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრში TAIEX-ის ფარგლებში საექსპერტო მისია იმყოფებოდა, რომლის მიზანი იყო
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რისკის შეფასების სფეროში საქართველოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეფასება
და გამოცდილების გაზიარება. ვიზიტის შედეგად შემუშავებულ ანგარიშში, აღინიშნა,
რომ სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკების შეფასების
სტრუქტურა EFSA-ს სტანდარტებს შეესაბამება. 2017-2018 წლებში EFSA-სთან მჭიდრო
თანამშრომლობის საფუძველზე, ცენტრის რისკის შეფასების სამსახურის პერსონალმა
მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ტრეინინგსა და ონლაინ კურსში.
2018 წლის 7-9 ნოემბერს თბილისში გაიმართა EFSA-ს მიერ ორგანიზებული
საერთაშორისო სემინარი თემაზე „სურსათის უვნებლობის რისკის შეფასება“. სემინარს
ესწრებოდნენ რისკის ანალიზის სისტემაში მონაწილე ქართველი, უკრაინელი, სომეხი,
ბელორუსი და მოლდოველი საჯარო მოხელეები.
შემდგომი ნაბიჯები:
 EFSA-სთან თანამშრომლობის გაღრმავება, რისკების შეფასების სხვადასხვა
სფეროში მეთოდოლოგიის გაზიარებისა და ცოდნის შეძენის მიზნით,
განსაკუთრებით კი საერთო პროექტების/პროგრამების შემუშავებით.
 EFSA-სთან თანამშრომლობა სურსათის უვნებლობის სფეროში ცოდნის
გაცვლის, აგრეთვე რისკების შეფასების

შესაძლებლობებისა ზრდის

მიზნით, რაც მომხმარებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის
გარანტიაა.

სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპის სააგენტო
(EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work)
EU-OSHA წარმოადგენს ევროკავშირის სააგენტოს, რომელიც მიზნად ისახავს
სამუშაო ადგილის უფრო უსაფრთხო, ჯანსაღ და პროდუქტიულ გარემოდ გარდაქმნას.
სააგენტოს თავისი წვლილი შეაქვს რისკების პრევენციის კულტურის ჩამოყალიბებაშიც,
რაც სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. EU-OSHA-ს სათაო ოფისი
მდებარეობს ესპანეთის ქ. ბილბაოში. სააგენტო ღიაა მესამე
ქვეყნებთან
თანამშრომლობისთვის.
EU-OSHA-სთან საქართველო 2014 წლიდან თანამშრომლობს. 2014 წელს, EUOSHA-მ დაიწყო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დამყარდა ურთიერთობები ევროპის
სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებთან და განისაზღვრა საკონტაქტო პირები. პროგრამა
ასევე მოიცავდა აღნიშნული ქვეყნების დახმარებას, ცოდნისა და პრაქტიკული
გამოცდილების
გაცვლის მეშვეობით. პროექტის ფარგლებში საქართველოსთვის
გათვალისწინებული ბიუჯეტი შეადგენდა 35,000 ევროს.
2015 წელს საქართველოს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს EU-OSHA-ს
მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში „ევროკავშირი-აღმოსავლეთ პარტნიორობის
სემინარი“, რომლის მიზანი იყო ინფორმაციის და ცოდნის გაზიარება ევროკავშირსა და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. სემინარის შემდეგ შემუშავდა საინფორმაციო ბუკლეტები
სამუშაო ადგილას უსაფრთხოების საკითხებზე.
სააგენტოს
შესაძლებლობა
აქვს,
დაინტერესებულ
მხარეს
გაუზიაროს
გამოცდილება სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში,
დაეხმაროს ცნობიერების ამაღლებისა და შესაძლებლობების განვითრების კუთხით, ხელი
შეუწყოს ორმხრივი თანამშრომლობისთვის ევროპელი პარტნიორების მოძიებასა და სხვა
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ინსტრუმენტების მეშვეობით დაფინანსებული საექსპერტო და სასწავლო ვიზიტების
განხორციელებაში (TAIEX).
EU-OSHA მზად არის, უმასპინძლოს საქართველოს წარმომადგენლების
მოკლევადიან სასწავლო ვიზიტებს.
EU-OSHA-სთან თანამშრომლობა საქართველოს დაეხმარება სამუშაო სივრცის უფრო
უსაფრთხო, ჯანსაღ და პროდუქტიულ გარემოდ გარდაქმნის და რისკების პრევენციის
მიმართულებით.
შემდგომი ნაბიჯები:




EU-OSHA-ს გამოცდილების გაზიარება
შრომის ინსპექციისა და სხვა
მარეგულირებელი
უწყებების
უფლება-მოვალეობების
გამიჯვნის
მიმართულებით ;
EU-OSHA-სთან თანამშრომლობით შრომის უსაფრთხოების საკითხში შრომის
ინსპექტორების კვალიფიკაციის ამაღლება და ევროდირექტივების პრაქტიკაში
იმპლემენტაცია.

დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრი
(ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control)
ECDC-ი არის ევროკავშირის სააგენტო, რომელიც მიზნად ისახავს ინფექციურ
დაავადებათა წინააღდეგ მექანიზმების გაძლიერებას. სააგენტოს ძირითადი ფუნქციები
საქმიანობათა ფართო სპექტრს მოიცავს: ინფორმაციის შეგროვება ეპიდემიების შესახებ,
საპასუხო
ქმედებების
განსაზღვრა,
სამეცნიერო
დასკვნების
მომზადება,
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
სააგენტო მდებარეობს ქ. სოლნაში. ECDC ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გარდა
თანამშრომლობს EFTA-ს ქვეყნებთან და, ასევე, მესამე ქვეყნებთან.
ECDC-სთან საქართველო თანამშრომლობს 2014 წლიდან. ამ თანამშრომლობის
ფარგლებში, ქართულმა მხარემ გადამდები დაავადებების პრევენციის, კონტროლის და
მკურნალობის საკითხზე მრავალ კონფერენციაში, სემინარსა და შეხვედრაში მიიღო
მონაწილეობა.
ECDC-ი
ევროკავშირის
პროექტის:
„ხმელთაშუა
ზღვის
რეგიონის
ეპიდემიოლოგიის სასწავლო პროგრამის შემდგომი განვითარება და კონსოლიდაცია“
(MediPIET) სამეცნიერო ლიდერია. პროექტი ევროკავშირის მიერ ფინანსდება. 2015-2017
წლებში, ქართველმა ეპიდემიოლოგებმა და ჯანდაცვის სპეციალისტებმა მონაწილეობა
მიიღეს MediPIET-ის სხვადასხვა ტრენინგში. ტრეინინგი 31 ქართველმა სპეციალისტმა
გაიარა, რამაც მათ ცოდნის გაღრმავების, უნარების გაუმჯობესების და ხმელთაშუა ზღვის
ქვეყნებიდან კოლეგებთან ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობა მისცა. შედეგად, 9
ექსპერტი გახდა ტრენერთა ტრენერი ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის საგანგებო
სიტუაციისთვის მზადყოფნა, ეპიდემიების წინასწარი იდენტიფიცირება, რისკების
მართვა, ლტოლვილთა და მიგრანტთა ჯანდაცვა და ასევე, ინფექციურ დაავადებათა
გავრცელებასთან დაკავშირებული ეთიკური საკითხები. ქართველმა მონაწილეებმა
ყოველწლიურ სამეცნიერო კონფერენციაზე 2015-2017 წლებში 19 სამეცნიერო ნაშრომი
წარადგინეს. ვინაიდან ჩვენს ქვეყანას აღნიშნულ პროგრამაში არ ჰყოლია რეზიდენტები,
ზემოთმითითებულ სწავლებებში საქართველო მონაწილებდა მხოლოდ „გარე
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მსმენელების“ (external participants) სახით, რომლებიც თემატიკის მიხედვით მხოლოდ
ცალკეულ მოდულებს ესწრებოდნენ. ამდენად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია
პროგრამის გაგრძელება, რათა შერჩეულმა რეზიდენტებმა გაიარონ აღნიშნული
სწავლების სრული კურსი.
საქართველო მუშაობს „ხმელთაშუა ზღვის და შავი ზღვის რეგიონის
ეპიდემიოლოგიის სასწავლო პროგრამის (MediPIET) შემდგომი განვითარებისა და
კონსოლიდაციის მიმართულებით (კონსოლიდაციის ფაზა 2018-2020 წლები).
ECDC-თან თანამშრომლობა საქართველოს დაეხმარება, გადამდები დაავადებების
შესახებ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან მიღებული ინფორმაციის უკეთ გაანალიზებაში
და შესაბამისად, გადამდებ დაავადებებთან ბრძოლის დაგეგმვაში.
შემდგომი ნაბიჯები:
 მიმდინარეობს MediPIET-ის მესამე კოჰორტისთვის მზადება. იგეგმება
ცენტრის თანამშრომლებიდან ორი რეზიდენტის შერჩევა, რომელიც
სწავლებას გაივლის MediPIET-ის პროგრამის ფარგლებში.
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ნაწილი 8: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში
არსებული შესაძლებლობების ეფექტიანი გამოყენება, მათ შორის „20 შედეგი 2020
წლისთვის“ დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების განხორციელება
საქართველო 2009 წლიდან აქტიურადაა ჩართული ევროპული სამეზობლო
პოლიტიკის აღმოსავლეთ განზომილების - აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში,
რომელიც აერთიანებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, წევრ სახელმწიფოებსა და 6
პარტნიორ
ქვეყანას
და,
ევროკავშირთან
პარტნიორი
ქვეყნების
ორმხრივი
ურთიერთობების განვითარებასთან ერთად, მიმართულია საერთო ინტერესების
სფეროებში გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის ურთიერთგაზიარების,
ერთობლივი
პროექტების
განხორციელებისკენ.
ინიციატივაში
მონაწილეობამ
მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს, ისევე
როგორც რეგიონის სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან (უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი,
სომხეთსა და აზერბაიჯანთან) თანამშრომლობის განვითარებას სხვადასხვა დარგში.
დღეისათვის, საქართველოს ამოქმედებული აქვს ინიციატივით გახსნილი
თითქმის ყველა შესაძლებლობა, მათ შორის ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით, სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაცია, ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობა, გაღრმავებული სექტორული
თანამშრომლობა და ტრანს-ევროპულ სატრანსპორტო ქსელში ჩართვა, რამაც
საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ხარისხობრივად ახალ, უფრო მაღალ
დონეზე აიყვანა და ქვეყანას ევროკავშირთან სიღრმისეული პოლიტიკური ასოცირებისა
და ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივა მისცა.
საქართველო ჩართული იყო ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის/აღმოსავლეთ
პარტნიორობის გადახედვის პროცესებში (2011 და 2015 წწ.) და წარმოადგინა
პოლიტიკური ჩარჩოს განვითარების საკუთარი ხედვა/მოსაზრებები. ქართული მხარის
ერთ-ერთ საბაზისო პრინციპს პარტნიორი ქვეყნებისადმი, ინკლუზიურობასთან ერთად,
დიფერენცირებული მიდგომა წარმოადგენს, რომელიც ქვეყნებს აძლევს შესაძლებლობას
ევროკავშირთან მათი ამბიციების შესაბამისი ურთიერთობები განავითარონ.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება
და შემდგომი განვითარება ცალსახა პრიორიტეტს წარმოადგენს, საქართველო აქტიურად
მონაწილეობს
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის
ფორმატებში:
სამიტებში,
ფორმალურ
მინისტერიალებში,
პარტნიორობის
არაფორმალური დიალოგის შეხვედრებში, მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთა
შეხვედრებში, თემატურ პლატფორმებსა და პანელებში, არაფორმალურ დარგობრივ
მინისტერიალებში, ტრეინინგებსა და სხვადასხვა ღონისძიებაში. საქართველო
მასპინძლობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთელ რიგ მრავალმხრივ შეხვედრებს, მათ
შორის აღსანიშნავია პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის შეხვედრები (2013 და
2015 წწ.), სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი (6-7 დეკემბერი, 2018 წ.). საქართველო
ასევე აქტიურად მონაწილეობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ადგილობრივი და
რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენელთა კონფერენციაში (CORLEAP), რომელშიც
მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები.
საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის საპარლამენტო განზომილების - „ევრონესტის“
საპარლამენტო ასამბლეის აქტიური წევრია.
2017 წლის სამიტის ერთობლივი დეკლარაციის უმნიშვნელოვანეს სიახლეს,
დიფერენციაციის
პრინციპის
საფუძველზე,
ასოცირებულ
ქვეყნებთან
ცალკე
თანამშრომლობის/დისკუსიების შემოღების შესაძლებლობა წარმოადგენს. პირველი
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ასეთი ფორმატის შეხვედრა, ევროკომისარ სესილია მალმსტრომის ინიციატივით და
ევროკომისიის ორგანიზებით, გაიმართა 2018 წლის 20 სექტემბერს ქ. ბრიუსელში და
მიეძღვნა DCFTA-სთან დაკავშირებულ საკითხებს. შეხვედრაზე დისკუსია სამ ძირითად
თემას შეეხო, რომლებიც თავად ასოცირებულმა პარტნიორებმა წარმოადგინეს, კერძოდ:
საჯარო შესყიდვებზე დებულებების განხორციელება (უკრაინა); საბაჟო პროცედურების
გამარტივება და ვაჭრობის ხელშეწყობა (მოლდოვა); მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოთათვის
DCFTA-ით
გახსნილი
შესაძლებლობები
(სანიტარული
და
ფიტოსანიტარული ზომების ჩათვლით) (საქართველო).
საქართველო ჩართული იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონულ პროექტებსა
და საფლაგმანო ინიციატივებში, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს
საქართველოში ინფრასტრუქტურის განვითარების, საგანგებო სიტუაციების მართვის
სისტემის გაუმჯობესების, სხვადასხვა დარგში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებისა
და ხალხთა შორის კავშირების განმტკიცებაში.
მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების ხელშეწყობისა და მეტი
ხელშესახები შედეგის მიღწევის მიზნით ევროკავშირმა შეიმუშავა დოკუმენტი „20
შედეგი 2020 წლისათვის“, რომლის საბოლოო რედაქციის მომზადებაში საქართველოც
იყო ჩართული. დოკუმენტი ოფიციალურად მიღებულ იქნა 2017 წლის აღმოსავლეთ
პარტნიორობის სამიტზე. ეს არის ერთგვარი სამოქმედო პროგრამა, რომელიც პარტნიორი
ქვეყნებისა და ევროკავშირის მიერ ერთობლივად 2020 წლამდე მისაღწევ კონკრეტულ
შედეგებსა და მიზნებს მოიცავს. ვინაიდან დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნები
თანხვედრაშია საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის
პრიორიტეტებთან, განხორციელების ეფექტიანი მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად,
შეთანხმების განხორციელების წლიურ სამოქმედო გეგმაში „20 შედეგი 2020 წლისათვის“
შესაბამისი მიზნებიც იქნა შეტანილი.
საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია „20 შედეგი 2020 წლისათვის“
განსაზღვრული მიზნების განხორციელების მიმართულებით, საიდანაც გამოსაყოფია
შემდეგი მიღწევები:
 საქართველოს მთავრობა ევროინტეგრაციის პროცესში აქტიურად თანამშრომლობს
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. საქართველო პირველი ქვეყანაა
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმომწერ ქვეყნებს შორის, რომელმაც
არასამთავრობო სექტორი აქტიურად ჩართო შეთანხმების განხორციელების
სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების მონიტორინგის პროცესში.
არასამთავრობო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით 2015
წლის 13 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობასა და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას
(აერთიანებს 180-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას) შორის თანამშრომლობის
მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმით გათვალისწინებულია ასოცირების
შეთანხმების სექტორული თანამშრომლობის ცალკეულ საკითხებზე „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული
პლატფორმისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების
სექტორული სამუშაო შეხვედრების გამართვა, ასევე, ყოველწლიური მაღალი
დონის ერთობლივი კონფერენციის გამართვა.
 მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული გენდერული თანასწორობის
მიმართულებით, კერძოდ, 2017 წლის 5 აპრილს, საქართველოს პარლამენტმა
მოახდინა „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და
აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის (სტამბოლის კონვენცია)
რატიფიცირება. სტამბოლის კონვენციასთან ეროვნული კანონმდებლობის
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ჰარმონიზაციისა და მასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, 2017 წლის 4 მაისს,
ცვლილებები შევიდა 25-მდე საკანონმდებლო აქტში. საკანონმდებლო ცვლილებები
ძალაში შევიდა 2017 წლის პირველი ივნისიდან, ხოლო სტამბოლის კონვენცია
ამოქმედდა 2017 წლის პირველი სექტემბრიდან. ამასთან, 2017 წლის 12 ივნისს,
შეიქმნა გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც ასევე
ასრულებს სტამბოლის კონვენციის მაკოორდინირებელი ორგანოს ფუნქციებს.
 საქართველო აქტიურად ახორციელებს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე
სტრატეგიულ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. საქართველოს მთავრობამ
დაამტკიცა და წარმატებით ახორციელებს „ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს
გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 20172020 წლებისთვის“. დოკუმენტი განსაზღვრავს ნატოსა და ევროკავშირში
გაწევრიანების საკითხებზე სამთავრობო სტრატეგიული კომუნიკაციის პოლიტიკას
როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე.
 მნიშვნელოვანი
რეფორმები
გადაიდგა
დემოკრატიული
ინსტიტუტების
გაძლიერების და კარგი მმართველობის მიმართულებით. ამ მხრივ აღსანიშნავია
სასჯელაღსრულების
სისტემაში
განხორციელებული
მრავლისმომცველი
რეფორმები და საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმა, რომელიც საჯარო
სამსახურის შესახებ ახალი კანონმდებლობით იქნა გამყარებული.
 ეკონომიკის მიმართულებით, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ევროკავშირთან
ვაჭრობის სტიმულირების კუთხით. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან
საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე 15%-ით გაიზარდა და
ევროკავშირი გახდა საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი, რომლის
ხვედრითი წილი საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 31 %-ს შეადგენს. საქართველოს
მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად საქართველო დამატებულია
იმ მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც შესაძლებელია თაფლის, მატყლის,
შავი ზღვის თევზისა და ზღვის თევზის პროდუქტების იმპორტი ევროკავშირში.
 ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის პროექტის (HDM) ფარგლებში, რომლის
მიზანია ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ციფრული
ბაზრების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა, ჩამოყალიბდა პარტნიორი ქვეყნების
ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოების პლატფორმა:
EU4Digital – EaPeReg, რომლის მუშაობის ერთ-ერთ მიმართულებას როუმინგული
ტარიფების ჰარმონიზაცია წარმოადგენს. აღნიშნული ინიციატივა საწყის ეტაპზე
მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ერთიანი
როუმინგული სივრცის შექმნას, ხოლო მეორე ეტაპზე - ერთიანი როუმინგული
სივრცის შექმნას აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის.
ამ მიზნით, EaPeReg-ის ფარგლებში, 2016 წლიდან შექმნილია როუმინგის
ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი (REWG), რომელშიც გაერთიანებულები არიან EaPeReg
წევრი მარეგულირებლების შესაბამისი ექსპერტები. ჯგუფი ევროკომისიის
დაფინანსებითა და ხელშეწყობით მუშაობს ზემოაღნიშნულ თემაზე.
 2017 წლის 28 მარტს, საქართველოს მოქალაქეთათვის ძალაში შევიდა შენგენის
ზონაში უვიზო მიმოსვლა, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი მობილობას და
ხალხთა შორის კონტაქტების გამყარებას. ამასთან ერთად საქართველო
აქტიურადაა ჩართული ევროკავშირის სხვადასხვა მობილობის პროგრამებში, მათ
შორის განსაკუთრებით წარმატებით მონაწილეობს ევროკავშირის ჩარჩო
პროგრამაში Erasmus+, რომელიც ეხმარება საქართველოდან სტუდენტებსა და
უნივერსიტეტების სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ პერსონალს, ევროპის
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განათლების მიღებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. საქართველო პროგრამაში აქტიური
მონაწილეობის თვალსაზრისით ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე იმყოფება და
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
133

პროგრამაში მონაწილე 131 პარტნიორ ქვეყანას შორის, დაფინანსებული
აქტივობების
მხრივ,
პირველ
ათეულშია.
2017
წლის
მონაცემებით,
საქართველოსთვის პროგრამის ფარგლებში 818 სტიპენდია დაფინანსდა, რაც
ქართველი ახალგაზრდების აქტიურობასა და მოტივირებულობის მაღალ დონეზე
მიუთითებს, ხოლო საქართველოში სასწავლებლად ჩამოვიდა 515 სტუდენტი სხვა
ქვეყნებიდან.
 2018 წლის 4 სექტემბერს, თბილისში გაიხსნა “აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ევროპული სკოლა. გამოცხადებული კონკურსის შედეგად 2018-2019 სასწავლო
წლებისთვის ევროკომისიამ 156 აპლიკანტიდან შეარჩია 30 მოსწავლე აღმოსავლეთ
პარტნიორობის 6 ქვეყნიდან: სომხეთი -4 მოსწავლე, აზერბაიჯანი - 2, ბელარუსი 4, საქართველოს - 8, მოლდოვა - 5, უკრაინა - 7;
 საქართველო ჩაერთო ტრანს-ევროპულ სატრანსპორტო ქსელში (TEN-T - TransEuropean Transport Network), რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში
იქნა ინიცირებული და მიზნად ისახავს ავტოსაგზაო, რკინიგზის, შიდა წყლის
ტრანსპორტის, აეროპორტების, საზღვაო პორტების, შიდა წყლის პორტების და
მოძრაობის მართვის სისტემების კოორდინაციის გაუმჯობესებას, რაც ხელს
შეუწყობს მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთების გადაზიდვის ჩქაროსნული
მარშრუტების განვითარებას მთელი ევროპის მასშტაბით.
 2017 წლის 7 ივლისს, ქ. ტალინში, ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის
პარტნიორობის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტერიალზე (JHA), სადაც
განხილულ იქნა იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სფეროებში თანამშრომლობის
საკითხები და ამ სფეროებში გატარებული რეფორმები, იუსტიციის მინისტრმა,
საქართველოს სახელით წარადგინა ორი ინიციატივა, კერძოდ:
 EaP ქვეყნებს შორის სამოქალაქო და სამეწარმეო საქმეებზე სასამართლო
თანამშრომლობის რეგიონული ქსელის შექმნა, რომელიც მიზნად ისახავს,
იმ თანამედროვე გამოწვევებზე რეაგირებას, რაც
უკავშირდება
საერთაშორისო მასშტაბით სამოქალაქო და სამეწარმეო საკითხებზე
სასამართლო პროცესების ყოველდღიურ ზრდას. ქსელი უზრუნველყოფს
ამ
პროცესებში
ჩართული
პირებისთვის
მართლმსაჯულებაზე
ხელმისაწვდომობას, სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ
საერთაშორისო ინსტრუმენტების სწორ გამოყენებას, ხელს შეუწყობს
სასამართლოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას ქსელის ეროვნული
საკონტაქტო პირების საშუალებით და სხვა.
 EaP ქვეყნებს შორის ყოველწლიური ფორუმის მოწყობა სამართლებრივ
რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც მოიაზრებს რეგიონული
პლატფორმის შექმნას, სადაც მოხდება სამართლებრივი რეფორმების
შესახებ გამოცდილების გაზიარება. EaP ქვეყნებს საშუალება მიეცემათ,
ერთმანეთს გაუზიარონ სხვადასხვა მიმართულებით საკუთარი მიღწევები
და გამოწვევები და, ამასთან, ყოველწლიურად, მონაცვლეობით
უმასპინძლონ რეგიონულ ფორუმს. აღნიშნულ ინიციატივებს დადებითი
შეფასება მისცა როგორც ევროკავშირმა, ისევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის
წევრმა სახელმწიფოებმა.
 „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში შეთანხმებული დოკუმენტის - „20
შედეგი 2020 წლისათვის“ ერთ-ერთი მიმართულება მოიცავს ერთ სივრცეში
სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობას. ამ მიმართულებით, სერვისების
ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მოქალაქეთათვის კომფორტული გარემოს
შექმნის მიზნით, მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეისთვის იუსტიციის
სახლის მოქმედ 22 ფილიალში ყოველდღიურად 20 000-ზე მეტ მომხმარებელს
აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს იუსტიციის სახლში დანერგილი 450-მდე
სახელმწიფო თუ კერძო სერვისით. 2018 წელს გაიხსნა იუსტიციის სახლის 3 ახალი
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ფილიალი ახალქალაქში, სენაკსა და მარტვილში. ხოლო, 2019 წლის ბოლომდე
დაგეგმილია 4 ახალი ფილიალის - გარდაბნის, ბოლნისის, სამტრედიის და
წყალტუბოს იუსტიციის სახლების მშენებლობა, ასევე, ხონის იუსტიციის სახლის
გახსნა.
 აღსანიშნავია, რომ ყოველწლიურად იზრდება მომხმარებლისათის მისაწოდებელი
სახელმწიფო და კერძო სერვისების რაოდენობა. 2018 წელს დაინერგა შემდეგი
სახელმწიფო
და
კერძო
სერვისები:
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს 31 სერვისი; ენერგორესურსების გამანაწილებელი 7 კომპანიის
სერვისი (აბონენტის რეგისტრაციის ცვლილება); 2019 წელს გაგრძელდება
სახელმწიფო და კერძო სექტორის სხვადასხვა სერვისების იუსტიციის სახლში
ინტეგრაციის პროცესი. სერვისების განვითარების მიმართულებით დაგეგმილი
შემდეგი სახის ღონისძიებები:
 პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
სერვისების
დანერგვა,
რაც
ბენეფიციარებს საშუალებას მისცემს სწრაფად, ინტეგრირებულ და
კომფორტულ გარემოში მიიღონ მომსახურება.
 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სერვისების
დანერგვა.
 ენერგორესურსების სექტორთან თანამშრომლობის გაგრძელება, რაც
გულისხმობს ენერგო-დისტრიბუტორი კომპანიების მეტი სერვისების
დანერგვას.
 სადაზღვევო
მომსახურების
მიმწოდებელ
კერძო
კომპანიებთან
თანამშრომლობის გაღრმავება, მათი სერვისების დანერგვის მიზნით.
იუსტიციის სახლში დანერგილი სადაზღვევო სექტორის სერვისები
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მომხმარებელში დაზღვევის კულტურის
განვითარებას.
 დისტანციური მომსახურების სერვისების დანერგვა, რომლის საშუალებით
მომხმარებელს შეეძლება მიიღოს გარკვეული სახის მომსახურება
სახლიდან გაუსვლელად.
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე ადაპტირებული
მომსახურების პროცესის დანერგვისა და სახელმწიფო სერვისებზე თანაბარი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, 2018 წელს იუსტიციის სახლმა
განახორციელა პროექტი „გაუმჯობესებული სერვისები ყველასთვის“. პროექტის
ფარგლებში,
საერთაშორისო
პრაქტიკის
ანალიზისა
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების კვლევის საფუძველზე, იუსტიციის
სახლმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო და სტანდარტი, რომელიც მოიცავს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციისა და ქცევის წესებს.
აღნიშნულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით შემუშავებული თემატური ტრენინგმოდულით, გადამზადდა იუსტიციის სახლის წინა ხაზის უკლებლივ ყველა
თანამშრომელი, ჯამში 750 თანამშრომელი.
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების სტანდარტი ამოქმედდა
იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში, ხოლო შემუშავებული ტრენინგ-მოდული
გახდა იუსტიციის სახლის ახალი თანამშრომლების გადამზადების სისტემის
ნაწილი, რაც პროექტის შედეგების მდგრადობას უზრუნველყოფს. განახლებული
სტანდარტის დანერგვამ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
იუსტიციის სახლის სერვისების მიღება უფრო ხელმისაწვდომი და მათ
საჭიროებებზე მორგებული გახადა. პროექტის შედეგად, თბილისის იუსტიციის
სახლის 20-მა თანამშრომელმა შეისწავლა ჟესტური ენა, რის შედეგადაც, სმენის
არმქონე და სმენადაქვეითებული პირებისათვის იუსტიციის სახლის 450-მდე
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სერვისი უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის
განხორციელების შემდეგ, უკვე 250-მდე მომხმარებელმა მიიღო იუსტიციის სახლის
მომსახურება ჟესტურ ენაზე.
2019 წლის თებერვლიდან, მნიშვნელოვნად გამარტივდა ყრუ, სმენადაქვეითებული
და უსინათლო მომხმარებლებისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი სერვისების მიღება,
რაც უკავშირდება საკუთრების უფლებისა და ბიზნესის რეგისტრაციას.
გარდა იუსტიციის სახლებისა, ადგილობრივ დონეზე, სოფლებში იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ახორციელებს
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს „ელექტრონული მმართველობის
დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში,“ რომლის ფარგლებშიც დღეს უკვე
საქართველოს მასშტაბით არსებულ 61 საზოგადოებრივ ცენტრში სოფლად
მცხოვრებ მოსახლეობას შეუძლია სოფლიდან გაუსვლელად ისარგებლოს 200-ზე
მეტი საჯარო და კერძო სერვისით. დამატებით იგეგმება 10 საზოგადოებრივი
ცენტრის მშენებლობა და გახსნა (2019-2020 წწ).
2014 წლის აპრილის თვიდან, წარმატებით მიმდინარეობს პროექტი „მომხმარებლის
ხმა“ (voice of the customer). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, იუსტიციის სახლის
თითოეულ ფილიალში მისულ მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს „მომხმარებლის
ხმის“ აპლიკაციის შევსებით დაამყაროს უკუკავშირი იუსტიციის სახლის
ადმინისტრაციასთან, მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი უკმაყოფილების,
სირთულისა თუ შეფერხების თაობაზე და საკუთარი აზრის დაფიქსირებით,
უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა მომსახურების პროცესებისა და ხარისხის
განვითარებაში, სიახლეების დანერგვასა და ახალი პროექტების განხორციელებაში.
იუსტიციის სახლის მომხმარებლებს, შესაძლებლობა აქვთ კვირის ნებისმიერ დღეს,
24 საათის განმავლობაში, „მომხმარებლის ხმის“ აპლიკაცია შეავსონ
დისტანციურად, იუსტიციის სახლის სატელეფონო ცენტრის დახმარებით.
აღნიშნულის გარდა, იუსტიციის სახლი აწვდის სოციალური ქსელის საშუალებით
და ოფიციალური განცხადების ფორმით შემოსულ კორესპონდენციაზე
უკუკავშირს. აღსანიშნავია, აგრეთვე ის ფაქტი, რომ პროექტის ფარგლებში
შემოსული აპლიკაციების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება.
2018 წელს, იუსტიციის სახლი გეგმავს დანერგოს საქართველოს რეალობაში
სრულიად ახალი, მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციური პლატფორმა, რომელიც
ეფუძნება ანგარიშვალდებულების, ღიაობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებს და
გულისხმობს სამი განსხვავებული მოდულის საშუალებით (საზოგადოებრივი
აზრის ელექტრონული კვლევა, ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემა,
უკუკავშირის ელექტრონული სისტემა), ფართო საზოგადოების ჩართულობას
ახალი სერვისების დანერგვის, არსებული სერვისების დახვეწის, სერვისების
მიწოდების ახალი არხების შექმნისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების
პროცესში.
მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე ზეგავლენის მქონე ფაქტორების გამოვლენის,
სტრატეგიული გეგმების დასახვისა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვის, ასევე,
მომხმარებლის ჩართულობის და უკუკავშირის საფუძველზე პროცესების
გაუმჯობესების
მიზნით, ყოველწლიურად
ტარდება
„მომხმარებლის
კმაყოფილების კვლევა“. 2013 წლიდან დღემდე, მომხმარებლის კმაყოფილების
საშუალო ჯამური მაჩვენებელი შეადგენს 87.2%-ს. აღსანიშნავია, რომ კვლევის
შედეგები ყოველწლიურად უმჯობესდება.

საქართველოს ამოცანაა მაქსიმალურად გამოიყენოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის
მექანიზმები და რესურსი, მათ შორის განახორციელოს „20 შედეგი 2020 წლისათვის“
დოკუმენტში განსაზღვრული მიზნები, რაც ქვეყანას დაეხმარება ასოცირების
შეთანხმების განხორციელებასა და მეტი ხელშესახები შედეგის მიღწევაში, ასევე
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რეგიონული
თანამშრომლობის
განხორციელების გზით.

გაძლიერებაში

ერთობლივი

პროექტების

ამასთან ერთად, საქართველოს უმთავრეს პრიორიტეტს აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერება წარმოადგენს,
რაც თანამშრომლობის არსებული და ახალი ფორმატების საშუალებით უნდა
განხორციელდეს და ამან ხელი უნდა შეუწყოს კონკრეტული ხელშესახები შედეგების
მიღწევას ქვეყნისათვის.
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ნაწილი 9. საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
დაახლოება
ასოცირების

შეთანხმება

კანონმდებლობასთან

ითვალისწინებს

საქართველოს

მრავალი

მიმართულებით

კანონმდებლობის

ევროკავშირის

დაახლოებას.

ასოცირების

შეთანხმების თანახმად, დაახლოების პროცესი იქნება: ეტაპობრივი, დინამიური და
დაექვემდებარება მონიტორინგს.1
ასოცირების შეთანხმების დანართებში ასახულია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების
ჩამონათვალი და საქართველოს კანონმდებლობაში მათი ტრანსპოზიციის ვადა/ვადები.
ასოცირების შეთანხმების დანართებით, ასევე, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის

შესახებ

შეთანხმების

ფარგლებში,

მხარეებს

შორის

შეთანხმებული

საკანონმდებლო დაახლოების სიაში ასახული სამართლებრივი აქტების ჩათვლით,
გათვალისწინებულია

ევროკავშირის

600-მდე

სამართლებრივ

აქტთან

დაახლოება.

ასოცირების დანართებით განსაზღვრულ სამართლებრივ აქტებთან დაახლოების ბოლო
ვადაა

2029

წელი,

ხოლო

სანიტარული

და

ფიტოსანიტარული

გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ საკანონმდებლო დაახლოების
სამართლებრივ აქტებთან დაახლოების ბოლო ვადაა - 2027 წელი.2
შეთანხმების

მიხედვით,

საქართველოს

ასევე

აქვს

ქვეკომიტეტის
სიაში

კანონმდებლობის

ასახულ

დინამიური

დაახლოების ვალდებულება. კანონმდებლობის დინამიური დაახლოება გულისხმობს
ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების შესაბამისად, ასოცირების
საბჭოს

გადაწყვეტილებით,

ევროკავშირსა

და

შეთანხმების

საქართველოს

დანართებში

შორის

ცვლილებების

შეთანხმებულ

ასახვას

ვადებში

და

ეროვნულ

კანონმდებლობაში მათ ტრანსპოზიციას.
ასოცირების შეთანხმების დანართების თანახმად, ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაზღვრულია
არა

მთლიან

სამართლებრივ

აქტთან,

არამედ

სამართლებრივი

აქტის

ცალკეულ

დებულებებთან დაახლოება. მსგავსი ხასიათის სამართლებრივი აქტები ხშირად გვხვდება
შეთანხმების ეკონომიკური და სექტორული თანამშრომლობის კარებთან დაკავშირებულ
დანართებში.3
გასათვალისწინებელია,

რომ

დინამიური

დაახლოების

ვალდებულება,

მხოლოდ

ასოცირების შეთანხმების დანართებში ასახულ სამართლებრივ აქტებს ეხება და არა
ზოგადად ევროკავშირის კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებს.
მხარეებს შორის შეთანხმების შედეგად და დანართების წერილობითი ცვლილებების
შედეგად, მოსალოდნელი აქტების რაოდენობა და სახეები შეიძლება შეიცვალოს

1

ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 417- 419
იხ. ასოცირების შეთანხმების დანართები; ასევე, ერთი მხრივ საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმების XI-B დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული
ქვეკომიტეტის 2017 წლის 7 მარტის N1/2017 გადაწყვეტილება
2

3

იხ. ასოცირების შეთანხმება, დანართი XXII-XXXIV
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ევროკავშირის სამართალში სამომავლო ცვლილებებისა და ევროკავშირი-საქართველოს
ურთიერთობებში ცვლილებების გათვალისწინებით.1
საქართველოს მთავრობა მიესალმება ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით
არასამთავრობო სექტორის მიერ შემოთავაზებულ სხვადასხვა ინიციატივებს, მათ შორის
„ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების კითხვარის“ შემუშავებასთან დაკავშირებით,
რომელიც
გულისხმობს
საქართველოს
კანონმდებლობის,
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის
ანალიზის
მომზადებას,
მათ
შორის
კანონმდებლობაში არსებული განსხვავებების იდენტიფიცირებას. როგორც აღნიშნული,
ასევე, სხვა შესაძლო მსგავსი ინიციატივები ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროკავშირში
სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის აუცილებელი პოლიტიკური გადაწვეტილების
მიღებას და დააჩქარებს საკანონმდებლო დაახლოების პროცესს ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან.

9.1. საკანონმდებლო დაახლოების არსებული პრაქტიკა
ამ ეტაპზე, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სამართლებრივ აქტებთან
დაახლოების საკითხი გათვალისწინებულია ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების
დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიურ ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში. საგარეო
საქმეთა

სამინისტროს

ევროინტეგრაციის

გენერალური

დირექტორატი,

როგორც

ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მაკოორდინირებელი სტრუქტურული
ერთეული, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს
წლიურ სამოქმედო გეგმაში შესაბამის სამართლებრივ აქტებთან დაახლოების მიზნით
განსახორციელებელი აქტივობის/აქტივობების ასახვას.
როგორც უკვე აღინიშნა, ასოცირების შეთანხმების განხორციელების ელექტრონული
მონიტორინგის სისტემა იძლევა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ასახული აქტივობების
დაჯგუფების საშუალებას აქტივობის ტიპის, მათ შორის საკანონმდებლო დაახლოებასთან
დაკავშირებული აქტივობების მიხედვით.2
საქართველოს მთავრობამ 2018 წლის 10 მაისს მიიღო N211 დადგენილება „ერთი მხრივ,
საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის
გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების
შესრულებასთან დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების განსაზღვრის
თაობაზე. აღნიშნული დადგენილებით ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული
თანამშომლობის

ინსტიტუტების

გადაწყვეტილებ(ებ)ისა

და

რეკომენდაცი(ებ)ის

მიღებასთან დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები, მათ შორის,
საქართველოს

კანონმდებლობის

ფარგლებში,
შესწორების

ასოცირების
ან/და

ხორციელდება
დადგენილებით

ევროკავშირის

შეთანხმების

განახლების

საქართველოს

დეტალურადაა

დანართების

თაობაზე

მთავრობის

კანონმდებლობასთან
გადახედვის,

გადაწყვეტილებებთან
შესაბამისი

განსაზღვრული

დაახლოების
ცვლილების,

დაკავშირებით,

გადაწყვეტილებით.
საქართველოს

ამავე

მთავრობის

1

სახელმძღვანელო ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებისთვის,
გვ. 36
2 იხ. დოკუმენტის ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებული ნაწილი
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა
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ზემოაღნიშნული
პროცედურები.

გადაწყვეტილების

მისაღებად

საჭირო

შიდასახელმწიფოებრივი

1

საქართველოს პარლამენტის მიერ „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში
2018 წლის 13 ივნისს დამტკიცებული ცვლილებების თანახმად, სავალდებულოა,
ასოცირების

შესახებ

შეთანხმებით

გათვალისწინებულ

სამართლებრივ

აქტებთან

დაახლოების მიზნით შემუშავებულ კანონპროექტზე თანდართულ განმარტებით ბარათში,
მიეთითოს

წარმოდგენილი

სამართალთან,

რაც

თავსებადობის

ან

თავის

კანონპროექტის
მხრივ

გარკვეული

ზოგადი

გულისხმობს

წინააღმდეგობის

მიმართება

შესაბამის
არსებობის

ევროკავშირის

განმარტებას
შესახებ.

მასთან

ამასთანავე,

აუცილებელია აღინიშნოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისი მუხლი ან/და
ნაწილი, რომელიც საფუძვლად უდევს წარმოდგენილ საკანონმდებლო ინიციატივას და
ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი (ან მისი კონკრეტული ნორმა), რომლის
ტრანსპოზიციაც გათვალისწინებულია მოცემულ შემთხვევაში. ამასთან, აღნიშნული
ცვლილებები ითვალისწინებს, ასევე ევროკავშირის სამართლებრივ აქტთან შესაბამისობის
ცხრილის წარმოდგენის ვალდებულებასაც, რაც მიმდინარე აპროქსიმაციის პროცესის
მონიტორინგისა და შეფასების ხელშესაწყობად მნიშვნელოვან და ეფექტიან საშუალებას
წარმოადგენს.
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ზემოაღნიშნული ცვლილებების
განხორციელებამდე ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებთან შესაბამისობის ცხრილების
შემუშავება ხორციელდებოდა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ღრმა
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცესთან დაკავშირებულ სფეროებში.

და

საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით შემუშავდა საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო, რომლის მიზანია
ევროკაშირის სამართალთან დაახლოების სპეციფიკაში გარკვევა. ის განკუთვნილია იმ
უწყებების სპეციალისტებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება ასოცირების
შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. სახელმძღვანელო შეიცავს
სამართლებრივი დაახლოების, როგორც გრძელვადიანი და მრავალეტაპიანი პროცესის
სრულ მონახაზს და ცდილობს, დეტალურად აღწეროს საქმიანობის კონკრეტულ
ეტაპებზე განსახორციელებელი მოქმედებები.
ვინაიდან, სახელმძღვანელო შეიცავს თეორიულ ნაწილსაც და გამიზნულია იმ
სპეციალისტებისათვისაც, რომელთაც არ აქვთ ევროკაშირის სამართლის საბაზისო
ცოდნა, შესაბამისად, აქ თავდაპირველად ახსნილია, თუ რას წარმოადგენს ევროკავშირის
სამართლის წყაროები და რა თავისებურებები ახასიათებთ მათ თავად ევროკავშირის
წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობაში გადატანისას. შემდგომ, მიმოხილულია
ასოცირების შეთანხმების შინაარსი და ჩამოთვლილია მისგან გამომდინარე
სამართლებრივი დაახლოების ვალდებულებები, მოკლედაა აღწერილი ასოცირების
შეთანხმებით შექმნილი ორგანოები, რომლებსაც სამართლებრივ დაახლოებასთან
კავშირი აქვთ და შეჯამებულია დაახლოების პრობლემატიკა. ამას მოსდევს დაახლოების
1

იხ. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 10 მაისის #211 დადგენილება „ერთი მხრივ, საქართველოსა და,
მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს
შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.
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არსის მიმოხილვა, სადაც განხილულია დაახლოების პროცესი მისი ორი - ფართო
(განხორციელება და აღსრულება) და ვიწრო (ნორმა შემოქმედებითი) გაგებით, ხოლო
შემდეგ მოცემულია ნორმა შემოქმედებითი პროცესის ეტაპების აღწერა შესაბამისი
რეკომენდაციებით თითოეული ეტაპისათვის, დაწყებული ევროკავშირის იმ
აქტის/აქტების შერჩევიდან, რომელთან ეროვნული კანონმდებლობა უნდა დაახლოვდეს,
დასრულებული კონკრეტული დებულებების გაწერით ეროვნულ კანონმდებლობაში და
შემდგომ მათი შესაბამისობის ანალიზით.
სახელმძღვანელოში
სამართლებრივი

განხილულია

აქტის

ეროვნულ

ტრანსპოზიციის

კანონმდებლობაში

როგორც

ევროკავშირის

რეკომენდირებული,

ასევე

გამოსაყენებლად არასასურველი ტექნიკები, ასევე შესაბამისობის ცხრილების შევსებისა
და ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების მოძებნის პრაქტიკული რეკომენდაციები.
აღნიშნული

სახელმძღვანელო

უახლოეს

პერიოდში

დამტკიცდება

საქართველოს

მთავრობის მიერ და დაიწყება შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან პრაქტიკაში
მისი აქტიური გამოყენება.

9.2. საკანონმდებლო დაახლოების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით
დაგეგმილი ღონისძიებები
ევროკავშირთან უფრო მაღალი ხარისხის ინტეგრაცია, ვიდრე ამას ასოცირების შეთანხმება
ითვალისწინებს, მოითხოვს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან
უფრო ფართო და სრულფასოვან დაახლოებას. წინამდებარე საგზაო რუკაში უკვე
ასახულია ასოცირების ვალდებულებების მიღმა გარკვეული აქტივობები. თუმცა ეს არის
მხოლოდ შესაბამისი პროცესის დასაწყისი. შეიქმნება შესაბამისი მექანიზმი, რომლის
მიზანიც იქნება ახალი საკანონმდებლო განსხვავებების მუდმივად იდენტიფიკაცია და
მათი დანერგვა საქართველოს კანონმდებლობაში.
საკანონმდებლო დაახლოებასთან დაკავშირებული საქმიანობის საერთო კოორდინაცია
განხორციელდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის ფარგლებში
შექმნილი შესაბამისი სამუშაო ჯგუფისა და სამუშაო ქვეჯგუფის მიერ.
როგორც უკვე აღინიშნა, ასოცირების შეთანხმების დანართებში, ცალკეულ შემთხვევებში
გვხვდება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის ცალკეულ და არა ყველა მუხლთან
დაახლოების ვალდებულება. შესაბამისად, დარგობრივი უწყებების მიერ საწყის ეტაპზე
განხორციელდება ასოცირების შეთანხმების დანართებში ასახული, მათი კომპეტენციის
სფეროს

მიკუთვნებული

სამართლებრივი

აქტების

სრულფასოვანი

ანალიზი,

დაახლოებისთვის სავალდებულო დებულებების გარდა, სამართლებრივი აქტის სხვა
დებულებებთან დაახლოების მიზანშეწონილობის განსაზღვრის მიზნით.
ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EEA) წარმატებული მაგალითის გამოცდილების
გათვალისწინების მიზნით, ასევე, საწყის ეტაპზე განხორციელდება ევროპის ეკონომიკური
სივრცის შესახებ შეთანხმების დანართებსა
ასახული

სამართლებრივი

აქტების

და ასოცირების შეთანხმების დანართებში

ანალიზი,

საერთო

სამართლებრივი

აქტების

იდენტიფიცირებისა და განსხვავებების გამოვლენის მიზნით.
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ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმებისა და მის დანართებში ასახული
სამართლებრივი აქტების პირველადი ანალიზის საფუძველზე, ეკონომიკურ აქტივობაზე
ძლიერი ზემოქმედების მქონედ მიჩნეულ სამართლებრივ აქტთან/აქტებთან დაახლოების
მიზანშეწონილობის განსაზღვრის მიზნით განხორციელდება რეგულირების ზეგავლენის
ანალიზი.
შემდგომ ეტაპზე საკანონმდებლო განსხვავებების გამოვლენის შედარებით ანალიზს
დაექვემდებარება ევროკავშირის მთლიანი კანონმდებლობა და საქართველოს შესაბამისი
კანონმდებლობა.
საკანონმდებლო განსხვავებების გამოვლენილი შედეგები, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში
განხორციელებული რეგულირების ზეგავლენის ანალიზის შედეგები წარედგინება
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიას. საქართველოს ევროკავშირში
ინტეგრაციის

კომისიის

მიერ

ევროკავშირის

დაახლოების

საკითხის

მოწონების

შემდეგ,

შესაბამის
აღნიშნული

სამართლებრივ
საკითხი

აქტთან

წარედგინება

საქართველოს მთავრობას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად.
საქართველოს მთავრობის მიერ მიზანშეწონილად მიჩნეულ ევროკავშირის სამართლებრივ
აქტებთან

დაახლოების

საკითხი

გათვალისწინებული

იქნება

საქართველოს

ევროინტეგრაციის ყოველწლიურ და საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებში და შესაბამისი
სამართლებრივი აქტის/აქტების მომზადების პროცესში.
შესაბამისად, განხორციელდება როგორც ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებების,
ასევე, მის მიღმა ევროკავშირის სამართალთან თანმიმდევრული დაახლოების მიზნით
საქართველოს მიერ ცალმხრივად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
ევროკავშირის

სამართალთან

საკანონმდებლო

დაახლოების

პროცესის

პროგნოზირებადობისა და გამჭვირვალობის ამაღლების მიზნით ევროინტეგრაციის
საშუალოვადიან გეგმაში ცალკე, დანართის
დაახლოებასთან დაკავშირებული აქტივობები.

სახით

გამოიყოფა

საკანონმდებლო

საქართველოს ევროინტეგრაციის საშუალოვადიან გეგმაში ასოცირების
ღონისძიებების გათვალისწინება და განხორციელება დაიწყება 2019 წლიდან.

მიღმა

საქართველოს მთავრობა მიესალმება ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით
არასამთავრობო სექტორის მიერ შემოთავაზებულ სხვადასხვა ინიციატივებს, მათ შორის
„ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების კითხვარის“ შემუშავებასთან დაკავშირებით,
რომელიც

გულისხმობს

კანონმდებლობასთან

საქართველოს

შესაბამისობის

კანონმდებლობის,

ანალიზის

ევროკავშირის

მომზადებას,

მათ

შორის

კანონმდებლობაში არსებული განსხვავებების იდენტიფიცირებას. როგორც აღნიშნული,
ასევე, სხვა შესაძლო მსგავსი ინიციატივები ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროკავშირში
სრულფასოვანი
მიღებას

და

ინტეგრაციისათვის
დააჩქარებს

აუცილებელი

საკანონმდებლო

პოლიტიკური

დაახლოების

გადაწვეტილების

პროცესს

ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან.
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