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20 ключових завдань 
на період до 2020 року: 
ситуація у 2018 році



   СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА  

   НАСКРІЗНІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ    

Метою Східного партнерства, спільної політичної ініціативи, запущеної у 2009 
році, є поглиблення та зміцнення відносин між Європейським Союзом (ЄС), 
його державами-членами та шістьома Східними країнами-сусідами: Вірменією, 
Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова та Україною. В рамках 
цієї ініціативи всі партнери домовилися про забезпечення відчутних вигод для 
повсякденного життя своїх громадян, зосередившись на реалізації 20 ключових 
завдань до 2020 року.

Співпраця ЄС та країн-партнерів охоплює три наскрізні питання: взаємодія з громадянським суспільством, 
розширення можливостей для жінок та гендерна рівність, а також стратегічні комунікації. Значного прогресу 
досягнуто в галузі посилення стратегічних комунікацій, однак питання створення сприятливих умов для 
громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації потребують першочергової уваги.

 ДОСЯГНУТО 

  Показники позитивного ставлення до ЄС громадян регіону 
Східного партнерства зростають: рівень довіри до ЄС 
вищий, ніж будь-коли, причому 61% громадян вважають ЄС  
найбільш надійною іноземною організацією. 

 ЩО НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ 

• Створення сприятливих умов для громадянського суспільства

• Підтримка плюралізму та незалежних засобів масової
       інформації; 

• Забезпечення гендерної рівності та недискримінації.

 ДОСЯГНУТО 

  Понад 50% кредитів ЄС для МСП наразі надаються в 
національній валюті;

  Збільшення обсягів торгівлі між усіма шістьома країнами-
партнерами та ЄС з 2016 року: на 15% із Вірменією, на 17% 
з Азербайджаном, на 19% із Білоруссю, на 6% із Грузією, на 
20% із Республікою Молдова та на 24% з Україною; 

  Досягнуто консенсусу щодо перспективи укладення угоди 
про роумінг для регіону до 2020 року.

 ЩО НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ 

•  Забезпечення ефективного виконання зобов’язань щодо 
гармонізації цифрових ринків; 

• Посилення внутрішньорегіональної торгівлі.

Розвиток економічної сталості – ключовий компонент співпраці ЄС з країнами Східного партнерства. Основну увагу 
зосереджено на спільній роботі над розвитком сильнішої, диверсифікованої та динамічної економіки. Досягнуто 
значного прогресу в сприянні малим та середнім підприємствам (МСП) у зростанні; залученні інвестицій; 
створенні робочих місць у нових секторах; а також у розширенні можливостей торгівлі через надання підтримки 
під час виходу на нові ринки.



   СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ  

   СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО  

   СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 ЩО НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ 

• Посилення верховенства права;   

•  Впровадження основних судових реформ та посилення 
державного управління;

•  Посилення співпраці в галузі безпеки, зокрема щодо 
вирішення проблем у сфері організованої злочинності, 
підтримки вирішення конфліктів та захисту від нових 
загроз у галузі кібербезпеки

Посилення зусиль щодо зміцнення інститутів та забезпечення належного державного управління є ключовим 
пріоритетом ЄС у країнах Східного партнерства, де продовжують існувати проблеми. Зокрема, необхідно вжити 
більше заходів у галузі верховенства права, впровадження основних судових реформ та боротьби проти корупції. 
Це є передумовою для забезпечення довіри громадян до держави, довгострокової стабільності та сприятливого 
інвестиційного клімату.

 ДОСЯГНУТО 

  Запроваджено систему електронних декларацій у Вірменії, 
Грузії, Республіці Молдова та Україні;

  Покращення законодавства щодо державної служби  
підготувало підґрунтя для посилення деполітизації 
державної служби у Вірменії, Азербайджані, Грузії, 
Республіці Молдова та Україні.

 ДОСЯГНУТО 

  Завершено роботу над орієнтовним Планом дій щодо інвестицій TEN-T, 
що передбачає будівництво близько 5 500 кілометрів  автомобільних 
та залізничних шляхів у регіоні до 2020 року, а також додаткових 4 600 
кілометрів – до 2030 року;

  Нещодавнє офіційне відкриття ділянки Азербайджан-Грузія Південного 
газового коридору посилює загальну енергетичну безпеку;  

  Ініціатива високого рівня щодо енергоефективності між ЄС та міжнародними 
фінансовими інституціями забезпечила покращення законодавства та 
збільшення інвестицій, спрямованих  на охоплення більшої кількості 
людей, муніципалітетів та МСП у наданні допомоги в скороченні затрат на 
енергоресурси та покращенні стандартів.

Співпраця ЄС з країнами-партнерами щодо покращення транспортних сполучень та інфраструктури, посилення 
енергетичної сталості та ефективності, а також збільшення використання відновлюваної енергії з метою 
скорочення викидів парникових газів, продемонструвала значний прогрес. Подальше інвестування в ці напрями 
сприятиме посиленню сталого економічного розвитку та забезпеченню конкретних вигод для життя громадян 
через зменшення енергетичної залежності та обсягів споживання енергії.

 ЩО НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ 

•  Подальше скорочення викидів CO2 та 
створення ефективних національних систем 
моніторингу викидів; 

•  Посилення заходів щодо охорони 
біорізноманіття та розвитку сталого
 лісового господарства. 

 ДОСЯГНУТО 

  У Тбілісі було запущено першу Європейську школу Східного  партнерства; 

  З 2014 року більш ніж 30 000 молодих людей взяли участь у програмах 
обміну, мобільності та волонтерської діяльності в рамках програми 
Erasmus+; 

  Програма EU4Youth активно підтримує працевлаштування та 
підприємництво близько 23 000 молодих людей у країнах-партнерах, а 
також 200 Послів європейської молоді сприяють налагодженню співпраці з 
молодіжними організаціями в ЄС та країнах-партнерах;

  Усі країни-партнери мають вільний доступ до програми 
«Горизонт 2020».

ЄС та його шість Східних країн-партнерів здійснюють інвестиції в розвиток навичок, підприємництва та 
можливостей для працевлаштування молоді, в тому числі через розробку освітньої політики.

 ЩО НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ 

•  Продовження моніторингу прогресу щодо 
Партнерств у сфері мобільності;

•  Покращення якості та відповідності 
систем освіти, модернізація методик 
викладання та посилення можливостей 
працевлаштування випускників. 



ДЕРЖАВНЕ 
УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІКАНАСКРІЗНІ ГАЛУЗІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ СУСПІЛЬСТВО

ПРОГРЕС, ДОСЯГНУТИЙ У 2018 РОЦІ 

 НАСКРІЗНІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

1.  Посилення взаємодії з організаціями 
громадянського суспільства 

2.  Посилення гендерної рівності та недискримінації 

3. Посилення стратегічних комунікацій та підтримка 
плюралізму й незалежності засобів масової інформації

 СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА

Економічний розвиток та ринкові можливості:

4.  Покращення інвестиційного клімату й бізнес-
середовища та розкриття потенціалу зростання 
малих та середніх підприємств 

5.  Подолання розривів у доступі до фінансів та 
фінансової  інфраструктури 

6.  Створення нових можливостей для 
працевлаштування на місцевому та 
регіональному рівні

7.  Гармонізація цифрових ринків

8.  Підтримка внутрішньорегіональної торгівлі між 
країнами-партнерами та ЄС

 СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Зміцнення інститутів та забезпечення 
належного управління:

9.  Посилення верховенства права та антикорупційних 
механізмів 

10.  Підтримка реалізації основних судових реформ 

11.  Підтримка реалізації реформи державного 
управління 

12.  Посилення співпраці в галузі безпеки

 СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

Взаємозв’язки, енергоефективність, охорона 
довкілля та зміни клімату:

13.  Розширення основних транспортних мереж 
Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) 

14.  Посилення безпеки енергопостачання

15.  Підвищення енергоефективності та збільшення 
використання відновлюваної енергії; скорочення 
викидів парникових газів 

16.  Підтримка охорони довкілля та адаптації до 
кліматичних змін 

 СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО

Мобільність та контакти 
між людьми:

17.  Забезпечення прогресу в Діалогах щодо візової 
лібералізації та Партнерствах у сфері мобільності 

18.  Збільшення інвестицій у розвиток навичок, 
підприємництва та можливостей для 
працевлаштування молоді 

19.  Створення Європейської школи Східного партнерства

20.  Інтеграція дослідницьких та інноваційних систем і 
програм Східного партнерства та ЄС

ПОМІРНИЙ ПРОГРЕС:   ЗА ГРАФІКОМ: ВИКОНАНО:| |

20 КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ:




