
 

                                      
 

სუფთა ენერგიაზე გადასვლის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: EU4Energy 

პრესრელიზი 

ბრიუსელი/ვენა/პარიზი 2021 წლის 8 ივლისი 

 

ევროკავშირი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 

სუფთა ენერგიაზე გადასვლას უწყობს ხელს 

 

ევროკომისია და მისი პარტნიორები — ევროპის ენერგეტიკის მარეგულირებელთა საბჭო (CEER), 
ენერგეტიკული თანამეგობრობის სამდივნო (EnCS) და ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო (IEA) — 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში დაბალნახშირბადიან და სუფთა ენერგიაზე გადასვლის 
მხარდასაჭერად მეცნიერულად დასაბუთებული ენერგეტიკული პოლიტიკის საფუძველზე 
თანამშრომლობენ. 
 
2021 წლის 8 ივლისს ევროკომისიამ თავისი პროგრამის, EU4Energy ახალი ეტაპის — „სუფთა ენერგიაზე 

გადასვლის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: პროგრამის, EU4Energy II ფაზის“ დაწყება 

აღნიშნა. პროგრამა, რომელიც 2024 წლამდე გაგრძელდება, მიზნად ენერგეტიკის სანდო საკანონმდებლო და 

სარეგულაციო ჩარჩოების შემუშავებას ისახავს, რაც რეგიონის სუფთა ენერგიაზე გადასვლას და 

ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციას შეუწყობს ხელს. ეს, ამასთან, იქნება პასუხი ისეთ ახალ 

გამოწვევებზე და პერსპექტივებზე, როგორიცაა ენერგეტიკასთან დაკავშირებული ბაზრის ყველა სეგმენტში 

ციფრული გარდაქმნის ეტაპობრივი ჩართვა და ხარჯების ამსახველი ტარიფების მხარდაჭერა. აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის სარგებლიანი იქნება გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ინვესტიციების ჩადებას მდგრად ენერგეტიკაში, პრიორიტეტს მიანიჭებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, 

გააუმჯობესებს რეგიონული ბაზრის ინტეგრაციას და შიდარეგიონულ ვაჭრობას. 

 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის, EU4Energy მთლიანი ბიუჯეტი 8.5 მილიონი ევროა. 

პროგრამა რეფორმების გატარების პროცესში ევროკავშირს, აღმასრულებელ პარტნიორებს და ბენეფიციარ 

უწყებებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს და კონკრეტული სარგებლობა მოაქვს 

მოსახლეობისთვის. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მოქალაქეთა დაინტერესების მიზნით, 

პროგრამა თავის საქმიანობასა და რეფორმებში მათ მონაწილეობას კონსულტაციების, განხილვების თუ 

კამპანიების მეშვეობით შეუწყობს ხელს. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება 

გენდერულ თანასწორობაზე, ენერგეტიკის სექტორში ქალთა დასაქმებაზე და მათ მიერ მმართველი 

პოზიციების დაკავების პოტენციალის გამოყენებაზე.   

 
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებმა დიდ პროგრესს მიაღწიეს თავიანთი კანონმდებლობების 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის და ენერგეტიკული ბაზრების ევროკავშირთან 

დაახლოების სფეროში. ამან მომხმარებლის უფლებებისა და შესაძლებლობების გასაფართოებლად და 

უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ხელსაყრელი გარემო შექმნა. პროგრამის მიერ დღემდე მიღწეული 

წარმატებები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და მოქალაქეების ევროპული ფასეულობების მიმართ 

ერთგულებას წარმოაჩენს. მათი როლის ხაზგასმა ძალზე მნიშვნელოვანია — ევროკავშირს შეუძლია, 



 

                                      
 

სუფთა ენერგიაზე გადასვლის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: EU4Energy 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონს თავისი ექსპერტული ცოდნით დაეხმაროს, მაგრამ ჩვენი 

რეკომენდაციების საქმედ გარდაქმნა ამ ქვეყნების მთავრობების და მოქალაქეების პასუხისმგებლობაა. 

ვიმედოვნებთ, რომ კვლავ გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორებთან სუფთა 

ენერგიაზე გადასვლის დაჩქარების მიზნით“, — განაცხადა სამეზობლოს და გაფართოების საკითხებზე 

მოლაპარაკებების გენერალური დირექტორატის (DG NEAR) ევროპული მწვანე შეთანხმების და კავშირების 

გუნდის ხელმძღვანელმა, მაიკლ რუპმა. 

ევროპის ენერგეტიკის მარეგულირებელთა საბჭოს წარმომადგენლებმა, ანეგრეტ გრიობელმა და ჩარლზ 

ესერმა ხაზი გაუსვეს ენერგეტიკული ბაზრების რეგულირების მნიშვნელობას და დამოუკიდებელი 

მარეგულირებლების როლს ენერგეტიკის სექტორის ისეთ საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევის საკითხში, 

რომელიც მომხმარებლისთვის სარგებლის მომტანი იქნება. ენერგეტიკული თანამეგობრობის სამდივნოს 

წარმომადგენელმა, იანეზ კოპაჩმა აღნიშნა, რომ პროგრამის, EU4Energy II ფაზა პირველი ფაზის მიღწევებს 

ემყარება. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებმა I ფაზის განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებას 

მიაღწიეს უფრო კონკურენტუნარიანი და მდგრადი ენერგეტიკული ბაზრების შექმნაში. ვიმედოვნებთ, რომ 

პროგრამის II ფაზაში ეს იმპულსი შენარჩუნდება“, — აღნიშნა კოპაჩმა. ენერგეტიკის საერთაშორისო 

სააგენტოს წარმომადგენელმა, რებეკა გაგენმა ისაუბრა პროგრამის, EU4Energy როლზე დაბალნახშირბადიან 

და სუფთა ენერგიაზე გადასვლის პროცესში და განსაკუთრებული ყურადღება პროგრამის პირველი ფაზის 

ძირითად შედეგებზე გაამახვილა. გარდა ამისა, გაგენმა თავის პრეზენტაციაში აღნიშნა, რომ 

მნიშვნელოვანია ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასთან წვდომის გაფართოება, ენერგეტიკული 

მონაცემების უკეთ გამოყენება და ამ მონაცემთა მართვის და მოდელირების გაუმჯობესება.  

პროგრამის სასტარტო კონფერენციაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების — აზერბაიჯანის, 

ბელარუსის, მოლდოვის, საქართველოს, სომხეთის და უკრაინის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს საკუთარი 

ნოუ-ჰაუ და გამოცდილებაც გაუზიარეს, რაც ენერგეტიკის სექტორში რეგიონის მასშტაბით 

თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია ჟურნალისტებისთვის: 

 ევროპის ენერგეტიკის 
მარეგულირებელთა საბჭო 
(CEER) 

ენერგეტიკული 
თანამეგობრობის სამდივნო 

ენერგეტიკის საერთაშორისო 
სააგენტო 

 ჩარლზ ესერი სვიტლანა კარპიშინა  ჟიული პუეჩი 
ტელ. +32 2 788 7336 +43664883 685 29 +33 6 87 10 00 96 

ელ-
ფოსტა: 

charles.esser@ceer.eu svitlana.karpyshyna@energy-

community.org 

Julie.puech@iea.org 

ვებსაიტი: www.ceer.eu www.energy-community.org  www.iea.org 

Twitter: twitter.com/CEERenergy twitter.com/ener_community  https://twitter.com/iea  
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