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20 канкрэтных задач да 2020 года: 
стан спраў на 2018 год



  БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА  

  СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ   

Распачатае ў 2009 годзе як сумесная палітычная ініцыятыва, Усходняе 
партнёрства (УП) скіраванае на паглыбленне і ўмацаванне адносін паміж 
Еўрапейскім саюзам (ЕС), яго дзяржавамі-членамі і шасцю ўсходнімі 
суседзямі: Арменіяй, Азербайджанам, Беларуссю, Грузіяй, Рэспублікай 
Малдова і Украінай. У рамках гэтай ініцыятывы ўсе партнёры абавязаліся 
прынесці рэальную карысць у штодзённым жыцці для грамадзян рэгіёну, 
засяродзіўшы ўвагу на дасягненні 20 ключавых вынікаў да 2020 года.

Супрацоўніцтва ЕС і краін-партнёраў тычыцца трох скразных пытанняў: узаемадзеянне з грамадзянскай супольнасцю, 
пашырэнне правоў і магчымасцей для жанчын і гендарная роўнасць, а таксама стратэгічнае інфармаванне. Нягледзячы 
на прагрэс, дасягнуты ў галіне ўмацавання стратэгічнага інфармавання, стварэнне спрыяльных умоў для грамадзянскай 
супольнасці і незалежных СМІ патрабуе тэрміновай увагі.

 ДАСЯГНУТА 

  Расце пазітыўнае ўспрыманне ЕС грамадзянамі усходніх 
краін-партнёраў: паказчык даверу да ЕС самы высокі ў 
гісторыі – 61% грамадзян разглядае ЕС як найбольш вартага 
даверу замежнага гульца.

 ШТО ТРЭБА ЗРАБІЦЬ 

• Стварыць спрыяльныя ўмовы для грамадзянскай супольнасці

• Падтрымліваць плюралізм і незалежныя СМІ

• Забяспечыць гендарную роўнасць і недыскрымінацыю

 ДАСЯГНУТА 

  Больш за 50% крэдытаў ЕС для МСП выдаюцца цяпер 
у мясцовай валюце. Напрыклад: 6 500 грузінскіх МСП 
атрымалі крэдыты ў рамках ініцыятывы EU4Business

  Павелічэнне тавараабароту паміж усімі шасцю краінамі-
партнёрамі і ЕС пачынаючы з 2016 года: на 15% з Арменіяй, 
на 17% з Азербайджанам, на 19% з Беларуссю, на 6% з 
Грузіяй, на 20% з Малдовай і 24% з Украінай

  Кансэнсус з усімі шасцю краінамі-партнёрамі адносна 
магчымасці падпісання пагаднення пра роўмінг у рэгіёне 
да 2020 года.

 ШТО ТРЭБА ЗРАБІЦЬ 

•  Эфектыўная рэалізацыя намаганняў па гарманізацыі 
лічбавых рынкаў

• Узмацненне унутрырэгіянальнага гандлю

Пабудова ўстойлівай эканомікі – у цэнтры супрацоўніцтва ЕС з усходнімі краінамі-партнёрамі. У гэтым кірунку ЕС і ўсходнія 
краіны-партнёры працуюць разам, каб дасягнуць развіцця больш моцнай, дыверсіфікаванай і дынамічнай эканомікі рэгіёну. 
Быў дасягнуты значны прагрэс у спрыянні росту малога і сярэдняга бізнесу (МСП), у прыцягненні інвестыцый, у стварэнні 
працоўных месцаў у новых сектарах эканомікі і ў пашырэнні магчымасцей для гандлю праз забеспячэнне доступу да новых 

рынкаў.



  БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ  

  БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА 

  БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ  

 ШТО ТРЭБА ЗРАБІЦЬ 

• Умацаваць вяршэнства права 

•  Правесці асноватворныя рэформы судовай сістэмы і 
палепшыць дзяржаўнае кіраванне

•  Узмацніць супрацоўніцтва ў сферы бяспекі, у прыватнасці, па 
барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, спрыянні вырашэнню 
канфліктаў, абароне ад новых пагроз і кібербяспецы.

Галоўным прыярытэтам ЕС у краінах Усходняга партнёрства з’яўляецца актывізацыя намаганняў па паляпшэнні дзяржаўных 
інстытутаў і забеспячэнні належнага кіравання, бо тут усё яшчэ застаюцца выклікі. У прыватнасці, трэба больш намаганняў у 
галіне вяршэнства права, правядзення асноватворных рэформ судовай сістэмы і барацьбы з карупцыяй. Усе гэта – перадумовы 

даверу грамадзян да дзяржавы, доўгатэрміновай стабільнасці і бяспечнага інвестыцыйнага клімату.

 ДАСЯГНУТА 

  У Арменіі, Грузіі, Рэсрубліцы Малдова і Украіне запушчана 
сістэма дэкларацый E-asset

  Удасканаленні ў заканадаўстве аб дзяржаўнай службе 
праклалі шлях да большай дэпалітызацыі паслуг 
дзяржаўных службоўцаў у Арменіі, Грузіі, Рэсрубліцы 
Малдова  і Украіне

 ДАСЯГНУТА 

  Быў распрацаваны прыкладны план дзеянняў па інвестыцыях 
у Транс’еўрапейскую транспартную сетку (TEN-T), у рамках 
якога ў рэгіёне прадугледжана пабудаваць каля 5500 кіламетраў 
аўтамабільных дарог і чыгункі да 2020 году і дадаткова 4600 
кіламетраў – да 2030 году

  Нядаўняе адкрыццё азербайджана-грузінскай часткі Паўднёвага 
газавага калідору ўмацоўвае агульную энергетычную бяспеку 

  Прынятая на высокім узроўні ініцыятыва ЕС і міжнародных 
фінансавых інстытутаў па дасягненні энергаэфектыўнасці прывяла да 
паляпшэння заканадаўства і росту інвестыцый для шырэйшага ахопу 
людзей, гарадоў і МСП з мэтай дапамагчы скараціць выдаткі на 
электраэнергію і палепшыць стандарты.

Дасягнуты значны прагрэс у супрацоўніцтве ЕС з краінамі-партнёрамі на карысць паляпшэння транспартных сувязей і 
інфраструктуры, павышэння энергетычнай устойлівасці і эфектыўнасці, а таксама выкарыстання аднаўляльных крыніц 
энергіі для зніжэння выкідаў парніковых газаў. Працяг інвестыцый у гэтыя сферы прывядзе да больш устойлівага 
эканамічнага развіцця і прынясе рэальную карысць для грамадзян за кошт зніжэння энергетычнай залежнасці і 
спажывання.

 ШТО ТРЭБА ЗРАБІЦЬ 

•  Працяг змяншэння выкідаў СО2 і стварэнне 
эфектыўнага нацыянальнага маніторынгу 
выкідаў

•  Актывізацыя намаганняў па ахове 
біяразнастайнасці і устойлівай лясной 
гаспадаркі

 ДАСЯГНУТА 

  У Тбілісі пачала працу першая Еўрапейская школа Усходняга 
партнёрства

  Пачынаючы з 2014 года 30 000 маладых людзей прыняло ўдзел у 
праграмах абмену, мабільнасці і валанцёрства ў рамках Erasmus+

  Праграма EU4Youth актыўна спрыяе занятасці і развіццю 
прадпрымальніцкіх здольнасцей каля 23 000 маладых людзей у 
краінах-партнёрах, 200 Паслоў еўрапейскай моладзі садзейнічаюць 
супрацоўніцтву з моладзевымі арганізацыямі ў ЕС і краінах-
партнёрах

  Усе краіны-партнёры маюць поўны доступ да схем фінансавання для 
даследчыкаў Horizon 2020.

Грамадствы краін ЕС і шасці ўсходніх краін-партнёраў зрабілі ўнёсак у развіццё прафесійных уменняў і прадпрымальніцкіх 
здольнасцей, пашырэнне перспектыў занятасці маладых людзей, у тым ліку шляхам распрацоўкі палітыкі ў галіне адукацыі.

 ШТО ТРЭБА ЗРАБІЦЬ 

•  Працяг маніторынгу прагрэсу Партнёрстваў 
у галіне мабільнасці

•  Удасканальванне якасці і актуальнасці сістэм 
адукацыі, мадэрнізацыя метадаў выкладання і 
спрыянне магчымасцям занятасці выпускнікоў



 КІРАВАННЕ  ЭКАНОМІКА  СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ УЗАЕМАСУВЯЗЬ  ГРАМАДСТВА 

ПРАГРЭС, ДАСЯГНУТЫ Ў 2018 ГОДЗЕ

 СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ

1.  Большае ўзаемадзеянне з арганізацыямі 
грамадзянскай супольнасці

2.  Павелічэнне гендарнай роўнасці і недыскрымінацыі

3. Умацаванне стратэгічных камунікацый і падтрымкі 
плюралізму і незалежнасці СМІ

 БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА 

Эканамічнае развіццё 
і новыя рынкавыя магчымасці:

4.  Паляпшэнне інвестыцыйнага і дзелавога асяроддзя 
і раскрыццё патэнцыялу росту малых і сярэдніх 
прадпрыемстваў 

5.  Ліквідацыя прабелаў у механізмах доступу да 
фінансаў і ў фінансавай інфраструктуры

6.  Стварэнне новых працоўных месцаў на мясцовым і 
рэгіянальным узроўні

7.  Гарманізацыя лічбавых рынкаў

8.  Падтрымка ўнутрырэгіянальнага гандлю паміж 
краінамі-партнёрамі і ЕС

 БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ

Умацаванне дзяржаўных інстытутаў 
і эфектыўнае кіраванне:

9.  Умацаванне вяршэнства права і механізмаў 
барацьбы з карупцыяй

10.  Падтрымка ў ажыццяўленні ключавых рэформ 
судовай сістэмы

11.  Падтрымка ў ажыццяўленні рэформ дзяржаўнага 
кіравання

12.  Больш цеснае супрацоўніцтва ў сферы бяспекі

 БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ

Узаемасувязь, энергаэфектыўнасць, 
навакольнае асяроддзе і змена клімату:

13.  Пашырэнне асноўных транспартных сетак ТЕС-Т 

14.  Павышэнне надзейнасці энергазабеспячэння

15.  Павышэнне энергаэфектыўнасці, пашырэнне 
выкарыстання аднаўляльных крыніц энергіі, 
скарачэнне выкідаў парніковых газаў

16.  Захаванне навакольнага асяроддзя і адаптацыя да 
змены клімату

 БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА

Мабільнасць і кантакты паміж людзьмі:

17.  Прагрэс у Дыялогу па лібералізацыі візавага рэжыму 
і Партнёрствах у галіне мабільнасці

18.  Большыя інвестыцыі ў прафесійную падрыхтоўку 
моладзі, развіццё прадпрымальніцтва і магчымасцей 
працаўладкавання

19.  Стварэнне Еўрапейскай школы Усходняга 
партнёрства

20.  Інтэграцыя сістэм і праграм у галіне навуковых 
даследаванняў і інавацый у ЕС і усходніх краінах- 
партнёрах

ПЭЎНЫ ПРАГРЭС:    РЭАЛІЗУЕЦЦА:            РЭАЛІЗАВАНА:| |        

20 КЛЮЧАВЫХ ВЫНІКАЎ ДА 2020


