კარი IV: ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები
232

გაიზარდოს საქართველოს
საექსპორტო სტრუქტურის
დივერსიფიკაცია.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
233 დაკავშირებული საკითხები;
საქონლით ვაჭრობა)

ექსპორტის მართვის კურსების
(ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის
შესახებ შეთანხმებაზე აქცენტით)
ორგანიზება
სავაჭრო ვებ-პორტალის
განვითარება და განახლება

234

ფინანსური დახმარების
პროექტების განხორციელება
სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე
საქართველოში“ ფარგლებში
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
სავაჭრო გამოფენებში ქართველი
ექსპორტიორების მონაწილეობის
ხელშეწყობა
საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის
მონაცემთა მოცვისა და ხარისხის
გაუმჯობესება
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მეტად დაიხვეწოს სავაჭრო
სტატისტიკის სფერო.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საქონლით ვაჭრობა)
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ქართული ბიზნესებისათვის,
განსაკუთრებით მცირე და
საშუალო საწარმოების,
დაახლოებული
კანონმდებლობის
დანერგვისთვის მომზადებისა

მცირე და საშუალო საწარმოების
განვითარების სტრატეგიის და
სამოქმედო გეგმის მომზადება და
მიღება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო
სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და განვითარების
ორგანიზაცია

სპეციალური
საბაჟო
დეკლარაციების
მონაცემთა
ჰარმონიზება
საქონლით საგარეო
ვაჭრობის
სტატისტიკის
მონაცემთა
ბაზასთან

და ადაპტაციის ხელშეწყობა
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239

240

241

242

სტანდარტების, ტექნიკური
რეგლამენტების,
მეტროლოგიის, ბაზრის
ზედამხედველობის,
აკრედიტაციისა და
შესაბამისობის შეფასების
პროცედურების
ადმინისტრირებასთან
დაკავშირებული
ინფრასტრუქტურის
განვითარება.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ტექნიკური რეგლამენტები,
სტანდარტიზაცია და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა)

(OECD)

ევროკავშირი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მცირე და საშუალო საწარმოთათვის
საგანმანათლებლო სახის
პორტალის შემუშავება
მცირე და საშუალო საწარმოების
ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი
ტექნიკური მხარდაჭერის
ინსტრუმენტების შემუშავება

სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო
სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საერთაშორისო და ევროპული
სტანდარტების საქართველოს
სტანდარტებად მიღება

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

2015

მონაწილეობის მიღება ევროპული
თანამშრომლობა
აკრედიტაციისთვის (EA) მუშაობაში
ასოცირებული წევრის სტატუსიდან
გამომდინარე

სსიპ - „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

სსიპ საქართველოს
სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“
კოლეგიალური შეფასება

სსიპ - „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის

2015

ევროკავშირი
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული

ცალკეული
ტექნიკური
მხარდაჭერის
ინსტრუმენტების
შემუშავება,
რომლებიც
იფუნქციონირებს
კონკრეტული
პროგრამებისგან
დამოუკიდებლად

243

244

245

ევროპული თანამშრომლობა
აკრედიტაციისთვის (EA)
ექსპერტების მიერ
სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“
ინფრასტრუქტურის განახლება

ცენტრი“

სსიპ - „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

ევროკავშირის ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციონალური გაძლიერების
(CIB) პროგრამის ფარგლებში
აკრედიტაციის სისტემის
განვითარების შემდგომი
მხარდაჭერა; ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკასთან
თანხვედრისათვის პროექტის
დაწყება
ევროკავშირის ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური განვითარების
(CIB) პროგრამის
„სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების შემდგომი
მხარდაჭერა ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკასთან
თანხვედრისათვის“ მე-2 ნაწილის
დაწყება, რაც ითვალისწინებს
ეტალონებისა და შესაბამისი
აღჭურვილობის შეძენას

სსიპ - „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

2015

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
ევროკავშირი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა
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247

დაინტერესებული მხარეების,
მათ შორის ეკონომიკური
ოპერატორების, მომზადებისა
და ადაპტაციის ხელშეწყობა
დაახლოებული
კანონმდებლობის
იმპლემენტაციისთვის.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ტექნიკური რეგლამენტები,
სტანდარტიზაცია და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა)

საერთაშორისო სტანდარტის
ISO/IEC 9001:2008-ის დანერგვა სსიპ
- საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს სტანდარტების
დეპარტამენტში
მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
ტრენინგებისა და სემინარების
ორგანიზება შესაბამის სფეროში
სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის “და სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს მიერ

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გაგრძელდება 2018
წლამდე

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

სსიპ - „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

სსიპ საქართველოს
სტანდარტებისა
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტო
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა
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ბაზარზე ზედამხედველობის
სტრატეგიის განხორციელება.
(ასოცირების დღის წესრიგი;

ინდუსტრიულ პროდუქტებზე
ბაზარზე ზედამხედველობის
სისტემის ხარვეზებისა და

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დამოკიდებულია
ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამის

2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ტექნიკური რეგლამენტები,
სტანდარტიზაცია და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა)
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ბაზარზე ზედამხედველობის
სფეროში შესაბამისი
სახელმწიფო
დაწესებულებებისა და
ბაზარზე ზედამხედველობის
ორგანოების
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების გაძლიერება.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ტექნიკური რეგლამენტები,

საჭიროებების იდენტიფიცირება,
ევროკავშირის ტექნიკური
დახმარების პროგრამის
ფარფლებში შემუშავებული გეგმის
მიხედვით

სამინისტრო

ინდუსტრიულ პროდუქტებზე
ბაზარზე ზედამხედველობის
სტრატეგიის მიხედვით სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

ბაზარზე ზედამხედველობის
სფეროში წესებისა და
პროცედურების შემუშავება
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად

სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო

ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის
ტრეინინგების ჩატარება ბაზარზე
ზედამხედველობის სფეროში
დაახლოებული ახალი და
გლობალური მიდგომის
დირექტივებთან დაკავშირებით

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო

2015

ევროკავშირი

დაწყების ვადებზე.
გაგრძელდება 2018
წლამდე

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დამოკიდებულია
ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამის
დაწყების ვადებზე.
გაგრძელდება 2018
წლამდე

ევროკავშირი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირი

2015

ევროკავშირი

დამოკიდებულია
ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამის
დაწყების ვადებზე.
გაგრძელდება 2018
წლამდე
დამოკიდებულია
ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროგრამის
დაწყების ვადებზე

სტანდარტიზაცია და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა)
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შესაბამისი სახელმწიფო
ორგანოებისა და სააგენტოების
მართვისთვის კადრების
შემდგომ ტრეინინგი.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ტექნიკური რეგლამენტები,
სტანდარტიზაცია და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა)
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საქართველოს არსებული
სურსათის უვნებლობის
სტრატეგიის და დაახლოების
პროგრამის იმპლემენტაციის
დასრულებას, განსაკუთრებით
სურსათის უვნებლობის
კოდექსის განხორციელებისას
და საიმპლემენტაციო

სსიპ - „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრის“
თანამშრომლებისა და ტექნიკური
შემფასებლების ტრენინგი,
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოვებული კანონმდებლობის
სფეროში, შესაბამისობის შეფასების
ნაწილში

სსიპ - „აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს
თანამშრომლებისათვის
სტანდარტიზაციასა და
მეტროლოგიის საკითხებზე
ტრეინინგების ჩატარება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების პროექტების
მომზადება/განხილვა და მიღება,
საკანონმდებლო დაახლოების
პროგრამის შესაბამისად, შემდეგ
საკითხებში:
- მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის
იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის

სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს

2015

2015

2015

სსიპ „აკრედიტაციის
ერთიანი
ეროვნული
ორგანო –
აკრედიტაციის
ცენტრი“
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

გაგრძელდება 2018
წლამდე

ჰორიზონტალური
კანონმდებლობის
პროგრესული მიღებისას.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები)
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წესები;
- ცხოველთა დაავადებათა
კონტროლის ღონისძიებები;
- სურსათის/ცხოველის საკვების
სახელმწიფო კონტროლის
ღონისძიებები;
- სურსათის/ცხოველის საკვების
ჰიგიენური წესები;
- მცენარეთა მავნე ორგანიზმების
კონტროლი;
- მცენარეთა დაცვის საშუალებების
ბაზარზე განთავსება
სურსათის ეროვნული სააგენტოს
ინსტიტუციონალური რეფორმის
გეგმის (IRP) განახლება

ლაბორატორია
ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

256

საქართველოს დარგობრივი
პრიორიტეტების განსაზღვრა
და საქართველოს არსებული
სურსათის უვნებლობის
სტრატეგიის გადახედვა, რათა
ამ უკანასკნელმა მოიცვას
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესაბამის
დანართებში მოცემული ყველა
სფერო. მან ასევე უნდა მოიცვას

საქართველოს მიერ ევროკავშირის
სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიული, ცხოველთა
კეთილდღეობისა და სხვა
საკანონმდებლო ღონისძიებების
დაახლოების სიის შემუშავება
სხვადასხვა პრიორიტეტულ
სფეროებში

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს მიერ,
ევროკავშირთან
შეთანხმებული
საკანონმდებლო
დაახლოების სიის
შესაბამისად,
განახლდება
ინსტიტუციური
განვითარების
გეგმა (IRP)

257

დარგობრივი კანონმდებლობა,
საქართველოს ეკონომიკური
პრიორიტეტების შესაბამისად.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები)

258

259

სურსათის უვნებლობის
სტრატეგიისა და საკანონმდებლო
დაახლოების პროგრამის განახლება

2015

მუდმივი ინსტიტუციონალური
განვითარება, რომელიც
დაკავშირებულია ვეტერინარული,
ფიტო-სანიტარიული და სურსათის
უვნებლობის კუთხით სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტზე ეფექტური
შემოწმებების
უზრუნველყოფასთან. შესაბამისი
პრაქტიკული ტრენინგები

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია
ფინანსთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

ტრეინინგების პროგრამის
შემუშავება და შესაბამისი
ტრეინინგების ჩატარება იმ
თანამშრომლებისათვის, რომლებიც
ჩართულები არიან საკანონმდებლო
დაახლოების პროცესში

კომპეტენტური ორგანოს მიერ
ვეტერინარული, ფიტოსანიტარიული და სურსათის
უვნებლობის კუთხით
სასაზღვრო შემოწმების
უზრუნველყოფა სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტზე.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან

სამინისტროს
ლაბორატორია
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

საკანონმდებლო
დაახლოების
პროგრამა
განახლდება
ევროკავშირის
სანიტარულ და
ფიტოსანიტარული,

ცხოველთა
კეთილდღეობისა
და სხვა
საკანონმდებლო
ღონისძიებების
დაახლოების სიის
შემუშავებისა და
ევროკავშირთან
შეთანხმების
შესაბამისად
ტრეინინგის
პროგრამა
დაფუძნებული
იქნება იმ
საკანონმდებლო
დაახლოების
სიაზე, რომელიც
წარდგენილი
იქნება
საქართველოს მიერ
DCFTA-ის
მოთხოვნების
შესაბამისად
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დაკავშირებული საკითხები;
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები)
საინფორმაციო კამპანიის
ორგანიზება შესაბამის
სააგენტოებთან, ბიზნესსა და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
ევროკავშირის ბაზარზე
შესასვლელად მოთხოვნების
თაობაზე და ასევე, სამოქალაქო
საზოგადოებასთან - სურსათისა
და ცხოველთა საკვების
უსაფრთხოების, შესაბამისი
სამომხმარებლო ასპექტების
თაობაზე.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები)

ქართული ბიზნესის
მომზადებისა და ადაპტაციის
ხელშეწყობა დაახლოებული
კანონმდებლობის

თანამშრომლებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრების
განხორციელება ევროკავშირის
ბაზარზე შესვლის მოთხოვნებთან
დაკავშირებით

საინფორმაციო შეხვედრების
გამართვა სურსათის/ცხოველის
საკვების უვნებლობის შესაბამის
სამომხმარებლო ასპექტებთან
დაკავშირებით

ინფორმირების/ცნობიერების
ასამაღლებელი კამპანიების
ორგანიზება ახლად მიღებული ან
შესწორებული კანონმდებლობის
ეფექტიანი განხორციელების
შესახებ

კერძო სექტორთან თანამშრომლობა
და მისთვის დახმარების გაწევა,
ახალი საკანონმდებლო
მოთხოვნების შესრულების მიზნით

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

2015

სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ეკონომიკისა და

2015

მედია კამპანიის
განხორციელება
მოხდება
დამატებითი
დაფინანსების
შემთხვევაში

ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

2015 წელს იგეგმება
კონკრეტული
ღონისძიებები,
რომლებიც
თანმიმდევრული
იქნება
საქართველოს

264

განხორციელებისთვის.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები)

 მიღებული კანონმდებლობის
განხორციელების მიზნით,
არსებული ლაბორატორიების
გაუმჯობესება:
 ფიტო-სანიტარული კვლევების
ლაბორატორიის მშენებლობა
აღჭურვა და გაშვება; პერსონალის
გადამზადება და ლაბორატორიის
აკრედიტაცია;
 ფიტო-სანიტარული კვლევების
კლასიკური მეთოდების დანერგვა
რეგიონულ ლაბორატორიებში;
 ცხოველთა ქვეყნისათვის
პრიორიტეტული დაავადებების
დიაგნოსტიკის დანერგვა საველე
სადგურებში(განსაკუთრებით
საშიში ზოონოზების/ინფექციების
გარდა);
 სურსათის მიკრობიოლოგიური
და ტოქსიკოლოგიური კვლევების
დანერგვა ცალკეულ რეგიონულ
ლაბორატორიებში;
 ინსტრუმენტული კვლევების
ლაბორატორიის აღჭურვა და
კვლევის მეთოდების დანერგვა
სურსათის კვლევის სფეროში
ევროკავშირის ბაზრის
მოთხოვნების სრული სპექტრის
შესაბამისად;

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

საკანონმდებლო
დაახლოების
სიასთან

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ევროკავშირის
ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური
განვითარების
(CIB) პროგრამა

ვეტ პრეპარატებისა და
პესტიციდების ლაბორატორიული
კონტროლის მეთოდების დანერგვა
სასაზღვრო საინსპექციო პუნქტის
ინფრასტრუქტურითა და სათანადო
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა
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269

მხარეები ითანამშრომლებენ
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესაბამის
დანართში მოცემულ
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან და
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
დაახლოებისთვის
მოსამზადებლად. (ასოცირების
დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საბაჟოსა და ვაჭრობის
ხელშეწყობა)
საქართველოს ავტორიზებული
ეკონომიკური ოპერატორი
სისტემის დაახლოება
ევროკავშირის შესაბამის
სისტემასთან,
ურთიერთაღიარების

ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტის
შემუშავება
დაინტერესებულ პირებთან საჯარო
განხილვების ჩატარება ახალი
საბაჟო კოდექსის პროექტის
თაობაზე

ახალი კანონმდებლობის და
საკანონმდებლო ცვლილებების
შემუშავება
საჯარო განხილვების ჩატარება
ყველა შესაბამის დაინტერესებულ
პირებთან ერთად

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გაგრძელდება 2018
წლამდე
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შესაძლებლობით, ასოცირების
შესახებ შეთანხმების
შესაბამისად.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საბაჟოსა და ვაჭრობის
ხელშეწყობა)
საქართველოსთვის დახმარების
გაწევა ტრანზიტის საერთო
პროცედურების
კონვენციისადმი მიერთებასა
და ამ მიზნით, შესაბამისი
სამოქმედო გეგმის
შემუშავებაში.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საბაჟოსა და ვაჭრობის
ხელშეწყობა)
თანამშრომლობა რისკის
შემცველ საბაჟო კონტროლზე
და შესაბამისი ინფორმაციის
გაზიარება, რაც ხელს შეუწყობს
რისკების მართვისა და
მომარაგების ჯაჭვის
უსაფრთხოების
გაუმჯობესებას, კანონიერი
ვაჭრობის ხელშეწყობას და
იმპორტირებული,
ექსპორტირებული თუ
სატრანზიტო საქონლის

საბაჟოს თანამშრომლების
გადამზადება ავტორიზებული
ეკონომიკური ოპერატორების
ახალი პროცედურების შესახებ

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საბაჟოს თანამშრომლების
გადამზადება შესაბამისი
მიმართულებით

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საბაჟო რისკების სისტემის
გაძლიერება და დახვეწა;

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პარტნიორ სახელმწიფოებთან მათ
შორის ევროკავშირთან
ინფორმაციის წინასწარი გაცვლის
სისტემების დანერგვა

აღნიშულ ეტაპზე
საბაჟო
ინფორმაციის
წინასწარ გაცვლა
მიმდინარეობს
თურქეთთან და
უკრაინასთან.
გაგრძელდება 2018
წლამდე
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უვნებლობასა და
უსაფრთხოებას.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საბაჟოსა და ვაჭრობის
ხელშეწყობა)
დიალოგის გაძლიერება
ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებზე, რათა
გამოირიცხოს უკანონო
ვაჭრობა, აქციზური საქონლით
ვაჭრობის ჩათვლით,
განსაკუთრებით საბაჟო
საკითხებზე
ადმინისტრაციული
ურთიერთდახმარების ოქმის
ფარგლებში გაღრმავებული
თანამშრომლობის გზით.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საბაჟოსა და ვაჭრობის
ხელშეწყობა)
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლების საბაჟო
აღსრულებასთან
დაკავშირებული საქართველოს
კანონმდებლობის დაახლოება
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან,
ასოცირების შესახებ

კონტრაბანდის საწინააღმდეგო
სისტემების შესწავლის მიზნით
სასწავლო ვიზიტები ევროკავშირის
წევრ ქვეყნებში

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის შესაბამისი
კანონმდებლობის ანალიზი:
 სასწავლო ვიზიტი
 გამოცდილების გაზიარება
ახალი
კანონმდებლობის/ცვლილებების
შემუშავება;
საბაჟოს თანამშრომლების

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

275

276

277

შეთანხმების შესაბამისად.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საბაჟოსა და ვაჭრობის
ხელშეწყობა)
საქართველოს საბაჟო
ორგანოების ტრეინინგი
პრეფერენციული წარმოშობის
სერტიფიცირებასა და
დამოწმებაში.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
წარმოშობის წესები)
ყოვლისმომცველი სამოქმედო
გეგმის მომზადების დაწყება,
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესაბამისად,
რომელიც უზრუნველყოფს
ზუსტ და დროულ
ინფორმაციას საქართველოს
კანონმდებლობის
განვითარებაზე,
განსაკუთრებით შესყიდვების
პოლიტიკისა და
განხორციელების საკითხებთან
დაკავშირებით დაგეგმილ
საკანონმდებლო სამუშაოზე.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;

გადამზადება

სსიპ - შემოსავლების სამსახურის
თანამშრომელთა დატრენინგება
პრეფერენციული წარმოშობის
სერტიფიცირებასა და პირობების
შემოწმებაში

ფინანსთა
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო შესყიდვების
მარეგულირებელი და
ინსტიტუციური ცვლილებების
საჭიროების იდენტიფიცირება

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

ყოვლისმომცველი სამოქმედო
გეგმის შემუშავება და მიღება, რათა
მოხდეს საკანონმდებლო
დაახლოების იმპლემენტაცია,
ასოცირების შესახებ შეთანხმების
დანართის XVI-B თანახმად

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

ევროკავშირის
პროგრამა „ხელშეწყობა
მართვისა და
მმართველობის
სისტემის
გაუმჯობესებაში“
(SIGMA)
დაეხმარება
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
ყოვლისმომცველი
სტრატეგიული
გეგმის
შემუშავებაში

საჯარო შესყიდვები)

278

279

280

მხარეები ითანამშრომლებენ
საქართველოს მიერ
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესყიდვების
თავისა და შესაბამისი
რეფორმების
განხორციელებისთვის
მომზადების პროცესში.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
საჯარო შესყიდვები)
ორივე მხარის უფლებების
მფლობელთათვის
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლების მაღალ
დონეზე დაცვისა და ამ
უფლებების აღსრულებისთვის
ადექვატური ზომების
უზრუნველყოფა.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლება)

ტრეინინგები საქართველოს
სახელისუფლებო ორგანოების და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებისთვის,
რომლებიც ახორციელებენ საჯარო
შესყიდვებს
სახელმწიფო შესყიდვებში
მონაწილეობის მიღებით
დაინტერესებული
მიმწოდებლებისთვის სემინარის
ჩატარება
საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოება
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
აღებული ვალდებულებების
შესაბამისად. გათვალისწინებულია
ცვლილებები შემდეგი
მიმართულებით:
- საქართველოს საპატენტო
კანონი;
- საქართველოს კანონი
სასაქონლო ნიშნების შესახებ;
- საქართველოს კანონი საავტორო
და მომიჯნავე უფლებების
შესახებ;
- საქართველოს კანონი დიზაინის
შესახებ;

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

2015

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

დონორების მიერ
გაწეული
ფინანსური
დახმარება
საჭიროა, რათა
მოხდეს
ბენეფიციარების
რიცხვის გაზრდა

შესაბამისი
საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე
ნორმატიული
აქტებში
ცვლილებების
პროექტი უკვე
შემუშავებულია და
მიმდინარეობის
მისი
უწყებათაშორისი
განხილვა

-

281

282

სასამართლო სისტემის
გამართული ფუნქციონირების
უზრუნველყოფას, რათა
უფლებების მფლობელთათვის
გარანტირებული იყოს
მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა და
სანქციების ეფექტიანი
იმპლემენტაცია. (ასოცირების

საქართველოს კანონი წამლისა
და ფარმაცევტული საქმიანობის
შესახებ;
- საქართველოს კანონი
პესტიციდებისა და
აგროქიმიკატების შესახებ
მოქალაქეებისთვის საკუთარი
უფლებების დასაცავად
სასამართლო მტკიცებულებების
მოპოვებაში მხარდაჭერა ეფექტიანი
მართლმსაჯულების შესახებ
ევროსაბჭოს კომისიის
რეკომენდაციების შესაბამისად
(მუხლი 34) ფაქტების
კონსტატაციის მომსახურების
პოპულარიზაცია და გამართვა,
საქართველოს მოქალაქეებისთვის
მტკიცებულებების მოპოვების
გაიოლება საავტორო უფლებების
დაცვისა და სხვა საყოფაცხოვრებო
ურთიერთობებში კანონიერი
ინტერესების მტკიცედ წარდგენის
მიზნით
მოსამართლეებისათვის და
ადვოკატებისათვის
ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებებთან დაკავშირებულ
საკითხზე ტრენინგების ჩატარება

იუსტიციის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

სსიპ - აღსრულების
ეროვნული ბიურო

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

283

284

285

286

დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლება)
ინტელექტუალური და
სამრეწველო საკუთრების
უფლების დაცვის სფეროში
სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლება და უფლებების
მფლობელებთან ეფექტიანი
დიალოგის უზრუნველყოფა.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ინტელექტუალური
საკუთრების სამართალი)

სემინარებისა და სამუშაო
შეხვედრების ჩატარება
საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტთან“ არსებული
სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბება

რეგიონალური კონფერენციის
მოწყობა თემაზე: გეოგრაფიული
აღნიშვნები

საინფორმაციო ხასიათის
ბიულეტენებისა და ბუკლეტების
დაბეჭდვა

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

2015

2015

2015

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო
ორგანიზაცია
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
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288

289

290

გაყალბებისა და პირატობის
წინააღმდეგ ეფექტიანი
ზომების გატარება და
აღსრულების
კანონმდებლობისა და
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებების
დარღვევისთვის დაწესებული
სანქციების ეფექტიანი
იმპლემენტაციის
უზრუნველყოფა; ასევე,
აღსრულების ღონისძიებების
თაობაზე სტატისტიკური
მონაცემებისა და შესაბამისი
ინფორმაციის რეგულარული
წარმოება, რომელიც
ურთიერთგაცვლილი იქნება
მხარეთა შორის.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლება)

მოქმედი მოსამართლეებისთვის
ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებებზე/სამართალზე
ტრეინინგების ჩატარება

იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

საბაჟოზე ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებების
დაცვასთან დაკავშირებული ახალი
ინსტრუქციების შემუშავება

ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორების
დახმარება
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფინანსთა
სამინისტრო

ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებების დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებში საბაჟო
ოფიცრების გადამზადება

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
სტატისტიკური მონაცემების და
ინტელექტუალური
აღსრულების შესახებ შესაბამისი
საკუთრების
ინფორმაციის შეგროვება და გაცვლა ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
291

292

293

საქართველოს ინსტიტუციური
ჩარჩოსა და შესაბამისი
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების მიერ
შესაბამისი კანონმდებლობის
ეფექტიანი იმპლემენტაციის
გარანტირების
უზრუნველყოფა.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
კონკურენცია)
ამ სფეროში კანონმდებლობის
აღსრულების გამოცდილების
თაობაზე დიალოგის
გაღრმავება, ისევე როგორც
კონკურენციასთან
დაკავშირებულ სხვა
საკანონმდებლო
განვითარებებზე.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
კონკურენცია)

სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს
თანამშრომლებისთვის
ტრენინგების ორგანიზება

სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო

2015

პოლონეთის
კონკურენციისა
და
მომხმარებელთა
უფლებების
დაცვის ოფისი
(UOKiK)

საჯარო და კერძო სექტორის
წარმომადგენლებისათვის
ტრენინგების ჩატარება
კონკურენციის პოლიტიკის
სხვადასხვა თემაზე

სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო

2015

პოლონეთის
კონკურენციისა
და
მომხმარებელთა
უფლებების
დაცვის ოფისი
(UOKiK)

საქართველოს კონკურენციის
სააგენტოს, ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის
(OECD) - უნგრეთის კონკურენციის
ორგანოს (GVH) უნგრეთის
კონკურენციის რეგიონალური
ცენტრის (RCC) მიერ
საერთაშორისო სემინარის ჩატარება
თემაზე: „პირდაპირი და

სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო

2015

ეკონომიკური
თანამშრომლობისა
და განვითარების
ორგანიზაცია
(OECD)

უნგრეთის
კონკურენციის
ორგანო (GVN)
უნგრეთის

გაგრძელდება 2018
წლამდე

294

295
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ვაჭრობასთან დაკავშირებული
პოლიტიკის შემუშავებისას
გამჭირვალობის
ვალდებულების
შესრულებისათვის მომზადება
და ამ კუთხით აუცილებელი
მექანიზმების განხილვა.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
გამჭვირვალობა)
ფართო საზოგადოებისთვის
სემინარებისა და სხვა
ღონისძიებების ჩატარება,
რომელთა მიზანიც იქნება
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების იმპლემენტაციისა
და დაახლოების პროცესის
განმარტება.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
გამჭვირვალობა)
ინფორმაციის გაცვლა შრომის
კოდექსის იმპლემენტაციის
თაობაზე, ასევე მდგრად
განვითარებასთან
დაკავშირებული
ვალდებულებების შესრულების

ირიბი/რელევანტური
მტკიცებულებები კარტელის
შემთხვევებში“
DCFTA ვებ-პორტალის განვითარება
და მხარდაჭერა

DCFTA-სთან დაკავშირებულ
საკითხებზე თემატური შეხვედრები
ბიზნესის, არასამთავრობო
ორგანიზაციების და სხვა
დაინტერესებულ მხარეების
წარმომადგენლებთან თბილისში
DCFTA-სთან დაკავშირებულ
საკითხებზე შეხვედრები ბიზნესის,
არასამთავრობო ორგანიზაციების,
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და
აკადემიური წრეების
წარმომადგენლებთან რეგიონებში
ვებ-გვერდის განვითარება,
რომელიც უზრუნველყოფს
დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა
ინფორმირებულობის გაზრდას
შრომითი ურთიერთობებისა და
მოვალეობების თაობაზე

კონკურენციის
რეგიონალური
ცენტრი (RCC)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

აშშ-ის შრომის
დეპარტამენტი

298

299

300

თაობაზე.
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები;
ვაჭრობა და მდგრადი
განვითარება)

ცხელი ხაზის მომსახურების
განვითარება (თანამშრომელთა
გადამზადება), რომელიც
დასაქმებულების და
დამსაქმებლებს მიაწვდის
ინფორმაციას მათ შრომით
უფლებებზე და ვალდებულებებზე
ხელი შეუწყონ ტყის მდგრადი
ტყის ახალი კოდექსის მომზადება;
მართვის შედეგად
შესაბამისი საკანონმდებლო და
წარმოებული ხე-ტყის ნაწარმით კანონქვემდებარე ნორმატიული
ვაჭრობას, რომელიც
აქტების განხილვა და
მიღებულია მწარმოებელი
შესაბამისობაში მოყვანა
ქვეყნის ადგილობრივი
კანონმდებლობისა და
შესაბამისი ორმხრივი თუ
რეგიონალური
ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული
ხელშეკრულებების სრული
კრიტერიუმებისა და
დაცვით.
ინდიკატორების შემუშავება
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 233.2.a)

301

კონტროლირებადი მერქნული
რესურსების რისკის შეფასების
სტანდარტის შემუშავება

302

სატყეო სექტორში უკანონო
საქმიანობის უკეთ გაკონტროლების
მიზნით გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტის სწრაფი

შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

2015

აშშ-ის შრომის
დეპარტამენტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მსოფლიო ბანკი
ევროკავშირის
ENPI-FLEG-II
პროექტი
ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ბუნების დაცვის
მსოფლიო
ფონდი (WWF)

2015

ევროკავშირი

საჭიროების
შემთხვევაში
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ)
უზრუნველყოფს
დამატებით
დაფინანსებას

ეროვნული სატყეო
პროგრამის
ფარგლებში
საერთაშორისო
ექსპერტის მიერ
შემუშავდა ტყის
მდგრადი მართვის
კრიტერიუმები,
რომელიც
განხილვის
პროცესშია

რეაგირების სამსახურის
ექპერტიზის გაძლიერება
303
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ხელი შეუწყონ საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ კონვენციის
(CITES) სიაში ხე-ტყის იმ
სახეობების შეტანას, რომელთა
კონსერვაციის სტატუსი
სარისკოდ მიიჩნევა.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 233.2.e)

სამასალე და საშეშე მერქნული
რესურსების, ასევე არამერქნული
რესურსების გამოყენების,
წარმოებისა და რეალიზაციის
ეკონომიკურ ანალიზი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)

ევროკავშირის CITES-ის
სამეცნიერო ჯგუფთან
კონსულტაციების გამართვა
გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი ველური ფლორისა და
ფაუნის სახეობათა საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ კონვენციასთან
(CITES) დაკავშირებით
ბიომრავალფეროვნების მდგრად
მართვასა და CITES დანართებში იმ
სახეობების შეყვანაზე, რომელთა
კონსერვაციის სტატუსი სარისკოდ
მიიჩნევა და კონვენციის
კრიტერიუმებს შეესაბამება
CITES-ს სახეობების შეფასება
საქართველოში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)
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ხელი შეუწყონ ტყის მდგრადი
მართვის შედეგად მიღებული
მერქნისა და სამერქნე მასალის
მოხმარების ზომების შესახებ
ინფორმაციის გაცვლას და
საჭიროების შემთხვევაში
ითანამშრომლონ აღნიშნული
ზომების განვითარების
მიზნით. (ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 233.2.b)
მიიღონ სპეციალური ზომები,
რათა ხელი შეუწყონ ტყის
საფარის დაცვას; ებრძოლონ
ტყის უკანონო ჭრასა და მასთან
დაკავშირებულ ვაჭრობას, მათ
შორის მესამე ქვეყნებთანაც.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება;
მუხლი 233.2.c)

საქართველოს ტყეებში
ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების
პოტენციალის ანალიზი

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ბუნების დაცვის
მსოფლიო
ფონდი (WWF)

საქართველოს ტყის ფონდის
დარუკება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

გაეროს გარემოს
დაცვის
პროგრამა (UNEP)
გლობალური
გარემოსდაცვითი
ფონდი (GEF)

მსოფლიო
რესურსების
ინსტიტუტი
(WRI)
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სატყეო მონიტორინგის ახალი
სისტემის შექმნა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

გაეროს გარემოს
დაცვის
პროგრამა (UNEP)
გლობალური
გარემოსდაცვითი
ფონდი (GEF)

309

საქართველოს ტყის ფონდის
ზონირებისა და კატეგორიზაციის
კონცეფციის შემუშავება

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მსოფლიო
რესურსების
ინსტიტუტი
(WRI)
ავსტრიის
განვითარების
სააგენტო (ADA)
კავკასიის
გარემოსდაცვითი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
ქსელი (CENN)

310

311

312
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გაცვალონ ინფორმაცია ტყის
მართვის გაუმჯობესების
ღონისძიებებზე და საჭიროების
შემთხვევაში, მჭიდროდ
ითანამშრომლონ, რათა
მაქსიმალურად გაზარდონ
გავლენა და უზრუნველყონ
ტყის უკანონო ჭრის შედეგად
მიღებული მერქნისა და
სამერქნე მასალით ვაჭრობის
აღმკვეთი ეფექტური
პოლიტიკისა და სპეციალური
ზომების გატარება.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 233.2.d)
ითანამშრომლონ რეგიონულ
და საერთაშორისო დონეზე ხეტყის საფარის დაცვისა და
ყველანაირი ტყის ტიპის
მდგრადი მართვის
ხელშეწყობის მიზნით.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 233.2.f)
თავით განსაზღვრული
ვალდებულებების სამომავლო
იმპლემენტაციის განხილვა,
დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობისა და სამოქალაქო
საზოგადოების დიალოგის
გათვალისწინებით
(ასოცირების დღის წესრიგი;
2.4 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან

პარტნიორ ქვეყნებს შორის
ინფორმაციის გაცვლა ENPI/ FLEG
II-ის ფარგლებში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

მსოფლიო ბანკი
ბუნების
კონსერვაციის
საერთაშორისო
კავშირი (IUCN)
ბუნების დაცვის
მსოფლიო
ფონდი (WWF)
ევროკავშირი

მონაწილეობა რეგიონულ (RECC)
ევროპულ (FOREST EUROPE) და
გლობალურ (UNFF) ინიციატივებში

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს ეროვნული სატყეო
პროგრამის ფარგლებში (NFP)
სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების
ორგანიზება, რაც ხელს შეუწყობს
სატყეო სექტორის რეფორმირებაში
დაინტერესებულ მხარეთა და
ევროკავშირის წარმომადგენელთა
მონაწილეობას
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

2015

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
(GIZ)

გარემოსა და

2015

ხმელთაშუა

დაკავშირებული საკითხები;
ვაჭრობა და მდგრადი
განვითარება)

314
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ისინი ვალდებულებას იღებენ
გაეროს კლიმატის ცვლილების
ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC)
ფარგლებში და მასთან
დაკავშირებული
შეთანხმებებისა და
გადაწყვეტილებების
ფარგლებში ითანამშრომლონ
კლიმატის ცვლილების
საერთაშორისო ჩარჩოს
სამომავლო განვითარებაზე.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 230.4)

საქართველოს
კანონმდებლობის დაახლოება,
2002 წლის 7 მარტის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2002/20/EC დირექტივასთან
ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელებისა და მომსახურებების
ავტორიზაციის შესახებ
(ავტორიზაციის შესახებ
დირექტივა), რომელიც
შესწორდა 2009/140/EC
დირექტივით.

გენერალურ კომისიასთან (GFCM)
თანამშრომლობა თევზჭერასთან
დაკავშირებულ საკითხებში
საუკეთესო პრაქტიკისა და
გამოცდილების გაცვლის კუთხით
ეროვნულ დონეზე დადგენილი
კონტრიბუციის დოკუმენტის
მომზადება გაეროს ჩარჩო
კონვენცია კლიმატის ცვლილების
შესახებ (UNFCCC) 2015 წლის
შეთანხმებისთვის

ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო

ზღვის
თევზჭერის
გენერალური
კომისია (GFCM)
2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

2015 წლის მესამე
კვარტალში
მოხდება ეროვნულ
დონეზე
დადგენილი
კონტრიბუციის
დოკუმენტის
წარდგენა
კლიმატის
ცვლილების
კონვენციის
სამდივნოში

შესაძლებლობების
გაძლიერება
დაბალი ემისიების
განვითარების
სტრატეგიის
შემუშავებისთვის
EC-LEDS პროგრამა

ქართულ კანონმდებლობსა და
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
გათვალისწინებულ დირექტივებს
შორის არსებული შეუსაბამობების
დადგენა

საქართველოს
კომუნიკაციის
ეროვნული კომისია
(სკეკ)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

საქართველოს
კომუნიკაციის
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

აღნიშნული
ქმედების
განხორციელებაში
საჭიროა
შესაბამისი
ევროპული
საექსპერტო
დახმარება
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(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; დანართი XV-B;
სატელეკომუნიკაციო
მომსახურეობისათვის
განსაზღვრული წესები)
საქართველოს
კანონმდებლობის დაახლოება,
2002 წლის 12 ივლისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2002/58/EC დირექტივასთან
ელექტრონული
კომუნიკაციების სექტორში
პერსონალური მონაცემების
დამუშავებისა და პირადი
ცხოვრების
კონფიდენციალურობის დაცვის
შესახებ (პირადი ცხოვრების
კონფიდენციალურობისა და
ელექტრონული
კომუნიკაციების შესახებ
დირექტივა), რომელიც
შესწორდა 2009/136/EC
დირექტივით. (ასოცირების
შესახებ შეთანხმება; დანართი
XV-B; სატელეკომუნიკაციო
მომსახურეობისათვის
განსაზღვრული წესები)
1997 წლის 15 დეკემბრის
ევროპარლამენტის და საბჭოს
97/67/EC დირექტივა
ევროკავშირის საფოსტო
მომსახურების შიდა ბაზრის

ქართულ კანონმდებლობსა და
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
გათვალისწინებულ დირექტივებს
შორის არსებული შეუსაბამობების
დადგენა და შესაბამისი
ცვლილებების პროექტის
მომზადება

საქართველოს
კომუნიკაციის
ეროვნული კომისია
(სკეკ)

„ფოსტის შესახებ“ კანონპროექტზე
მუშაობის დასრულება და
განსახილველად საქართველოს
პარლამენტში წარდგენა

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

საქართველოს
კომუნიკაციის
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

საქართველოს
კომუნიკაციის

პროცესი უნდა
განხორციელდეს
შესაბამისი
ევროპული
საექსპერტო
დახმარებით

318

განვითარების და
მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესების საერთო
წესების შესახებ;
2002 წლის 10 ივნისის
ევროპარლამენტის და საბჭოს
2002/39/EC დირექტივა,
რომლითაც ცვლილებები
შევიდა 97/67/EC დირექტივაში,
რომელიც ეხება ევროკავშირის
საფოსტო მომსახურების
შემდგომ გახსნას
კონკურენციისთვის;
2008 წლის 20 თებერვლის
ევროპარლამენტის და საბჭოს
2008/6/EC დირექტივა,
რომლითაც ცვლილებები
შევიდა 97/67/EC დირექტივაში,
რომელიც ეხება ევროკავშირის
საფოსტო მომსახურების შიდა
ბაზრის სრულ
ხელმისაწვდომობას.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; დანართი XV-C ;
საფოსტო და საკურიერო
მომსახურებასთან
დაკავშირებული წესები)

ფოსტის სფეროს საკანონმდებლო
ქვე-ნორმატიული ბაზის
შემუშავება, კერძოდ ეროვნული
საფოსტო წესების შემუშავება

საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია
(სკეკ)
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია
(სკეკ)

ეროვნული
კომისია (სკეკ)

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქართველოს
კომუნიკაციის
ეროვნული
კომისია (სკეკ)

გაგრძელდება 2017
წლამდე
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თითოეული მხარე
პასუხისმგებელია შექმნას
დამოუკიდებელი
მარეგულირებელი უწყებები,
რომელიც აღჭურვილი იქნება
ბუნებრივი აირისა და
ელექტროენერგიის ბაზრების
რეგულირების უფლებით.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 215.1)

ქსელის წესების მომზადება და
მიღება:
1. ელექტროენერგიის გადამცემი
ქსელის წესების მომზადება და
მიღება;
2. ელექტროენერგიის
განაწილების ქსელის წესების
მომზადება და მიღება
გაზის კომერციული მომსახურების
წესების მომზადება და მიღება

321

ელექტროენერგიის მიწოდების
საიმედოობის წესის მომზადება და
მიღება

322

ერთიანი საბუღალტრო–
სააღრიცხვო სისტემის შემუშავება
და მიღება
ელექტროენერგეტიკული
სექტორისთვის

323

ელექტროენერგიის გადამცემ
ქსელზე მიერთების სტანდარტული
პირობების დამტკიცება

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისია (სემეკი)

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)
საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)
საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)
საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2015

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2015

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისია (სემეკი)

2015

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული
კომისია (სემეკი)
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მხარეები ვალდებულნი არიან,
უზრუნველყონ ენერგეტიკული
ბაზრების ოპერირება
კონკურენტული, უსაფრთხო
და ეკოლოგიურად მდგრადი
პირობების მისაღწევად.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 216.1)
თითოეული მხარე
ვალდებულია, უზრუნველყოს
ენერგიის ტრანსპორტირების
საშუალებების ოპერატორების
მხრიდან საჭირო ზომების
მიღება, რათა მოხდეს:
(a) ტრანზიტის ავარიული
შეწყვეტის ან შემცირების
რისკის მინიმიზაცია;
(b) ტრანზიტის ავარიული

ენერგეტიკული ბაზრების
მონიტორინგის წესების
მიმოხილვის მომზადება

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

ევროკავშირი

მარეგულირებელი აუდიტის წესის
მიმოხილვის მომზადება

საქართველოს
ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია
(სემეკი)

2015

საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
პროგრამა
(Twinning)
ევროკავშირი

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
განვითარება

ენერგეტიკის
სამინისტრო

2015

ავარიულ სიტუაციებისათვის
საგანგებო ზომების
შემუშავებისათვის
კოორდინირებული ინსტრუქციის
შემუშავება

ენერგეტიკის
სამინისტრო
ოპერატორები
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

საჯარო
სამსახურების
დაძმობილების
პროგრამა
(Twinning)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აშშ–ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

გაგრძელდება 2018
წლამდე

შეწყვეტის ან შემცირების
შემთხვევაში მისი
ნორმალური
განხორციელების
დაჩქარებულ რეჟიმში
აღდგენა.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 214.a.b)
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თითოეული მხარე
ვალდებულია საკუთარ
ტერიტორიაზე უზრუნველყოს
ენერგიის ტრანსპორტირების
საშუალებებზე, ასევე, თხევადი
ბუნებრივი აირისა და
სასაწყობე საშუალებებზე მესამე
მხარის დაშვების სისტემის
განხორციელება.
(ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 217.1)

„საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“ (სსე) მიერ
შეძენილი პროგრამული
უზრუნველყოფის (მოხმარებამიწოდების განაცხადების მიღება)
დანერგვა;
სისტემათაშორისი ხაზების
გამტარუნარიანობის განაწილების
აუქციონის პროგრამული
უზრუნველყოფის შეძენა და
დანერგვა;
პროგრამული უზრუნველყოფის
“Valoragua” შეძენა, რომელიც
გამოიყენება ჰიდროელექტრო
სადგურების გენერაციის დაგეგმვის
ხარისხის გასაუმჯობესებლად და
მათი მონაცემების როგორც
სისტემის, ასევე ქსელის
განვითარების გეგმის
შემუშავებისას;

„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

2015

„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
(სსე)

აშშ–ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

პროგრამული უზრუნველყოფის
“EMCAS” შეძენა, რომელიც ბაზარზე
ვაჭრობის მოდელების განხილვის
შესაძლებლობას იძლევა;
არსებული “GTMax”-ის პროგრამის
გამოყენების სფეროს გაფართოება,
კერძოდ მისი ყოველთვიური
გეგმების შემუშავებაში გამოყენება
329

330

ღრმა და ყოვლისმომცველი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმების განხორციელების
კოორდინაცია

ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების
განხორციელების უწყებათაშორისი
ქვეკომისიის შეხვედრების
ორგანიზება
ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების შესრულების
წლიური ანგარიშის მომზადება
DCFTA-ს განხორციელების
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2015

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

