
#strongertogether

Усходняе партнёрства 
пасля 2020 года:  
умацаванне ўстойлівасці – 
Усходняе партнёрства, 
якое забяспечвае вынікі для ўсіх



Пасля 2020 года найважнейшай палітычнай асновай для ЕС, яго краін-членаў і краін-
партнёраў будзе сумесная праца над умацаваннем устойлівасці праз дасягненне                        

пяці стратэгічных мэт:

Ключавое значэнне для задавальнення чаканняў грамадзян мае ўмацаванне эканомікі, скарачэнне няроўнасці і 
стварэнне ў краінах-партнёрах умоў для таго, каб грамадзяне хацелі будаваць сваю будучыню менавіта там. Цесныя 
ўзаемасувязі паміж ЕС і УП, а таксама паміж самімі краінамі-партнёрамі з’яўляюцца важнымі фактарамі эканамічнага 
развіцця, рэгіянальнай інтэграцыі, гандлю і мабільнасці. Мэта — стварэнне годных працоўных месцаў і эканамічных 
магчымасцей, забеспячэнне дабрабыту людзей, якія пражываюць у краінах-партнёрах.

ЕС і краіны-партнёры будуць сумесна працаваць над стварэннем трывалай, устойлівай і 
інтэграванай эканомікі:

  Пашырэнне гандлю і далейшая рэгіянальная і 
двухбаковая інтэграцыя эканомік 

  Акцэнт на поўнай рэалізацыі Пагадненняў аб 
асацыяцыі і глыбокіх і ўсёабдымных зонах свабоднага 
гандлю і іншых гандлёвых пагадненняў з максімальнымі 
выгадамі

  Стварэнне больш моцных стымулаў для 
структурных рэформаў, пашырэнне доступу да 
фінансавання і падтрымка МСП, асабліва жанчын і 
маладых прадпрымальнікаў, для садзейнічання росту і 
інвестыцыям

  Умацаванне ўзаемасувязі з дапамогай павелічэння 
інвестыцый у рэальныя кантакты і інфраструктуру 
(транспарт, энергетыку і лічбавыя тэхналогіі)

  Працяг інвеставання ў людзей, робячы акцэнт на 
маладых 

  Больш цесная ўвязка адукацыі, навуковых 
даследаванняў і інавацый з патрэбамі прыватнага 
сектара

Партнёрства, якое СТВАРАЕ

Што далей?

Эфектыўнае кіраванне і дэмакратычныя інстытуты, вяршэнства права, паспяховая антыкарупцыйная палітыка, 
барацьба супраць арганізаванага злачынства, павага правоў чалавека і бяспека, у тым ліку для насельніцтва ў 
зонах канфлікту, з’яўляюцца важнымі перадумовамі рынкавай эканомікі і ўстойлівага росту, а таксама асновай моцных і 
ўстойлівых дзяржаў і грамадстваў

ЕС і краіны-партнёры пацвердзяць сваю прыхільнасць асновам партнёрства, у прыватнасці, 
падсправаздачным інстытутам, вяршэнству права і бяспецы:

  Прапановы лепшых спосабаў ацэнкі ўздзеяння 
судовых рэформаў

  Улічванне прагрэсу адносна рэформ у сферы 
вяршэнства права пры прыняцці рашэнняў аб аказанні 
дапамогі; стымулюючы падыход ЕС будзе і надалей 
садзейнічаць тым краінам-партнёрам, якія больш актыўна 
ўдзельнічаюць у рэформах 

  Актывізацыя падтрымкі ЕС для барацьбы супраць 
эканамічных злачынстваў і карупцыі

  Працяг супрацоўніцтва з Механізмам грамадзянскай 
абароны ЕС у мэтах прадухілення, павышэння гатоўнасці 
і больш эфектыўнага рэагавання на прыродныя і 
тэхнагенныя катастрофы 

  Актывізацыя падтрымкі дыялогу і супрацоўніцтва па 
пытаннях бяспекі

Партнёрства, якое АБАРАНЯЕ 

Што далей?

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 Арменіяй, Азербайджанам, Беларуссю, Грузіяй, Рэспублікай Малдова і 
Украінай. 

У 2019 годзе, калі партнёрства адзначыла сваю 10-ю гадавіну, Еўрапейская камісія правяла 
шырокія і ўсёабдымныя кансультацыі для вызначэння будучых палітычных мэт. У цэлым, усе 
бакі згодныя з тым, што Усходняе партнёрства працуе эфектыўна і прыносіць адчувальную 
карысць грамадзянам усяго рэгіёну ў іх паўсядзённым жыцці.



Еўрапейскае «Зялёнае пагадненне» ясна паказвае, што экалагічныя і кліматычныя праблемы патрабуюць тэрміновых 
дзеянняў з боку ЕС і краін-партнёраў. На шляху пераходу да кліматычнай нейтральнасці ЕС і краіны-партнёры нясуць 
сумесную адказнасць за выкананне нацыянальных планаў паводле Парыжскага пагаднення і мадэрнізацыю эканомікі 
для скарачэння вугляроднага следу.

Празрыстыя, арыентаваныя на інтарэсы грамадзян і падсправаздачныя органы дзяржаўнага кіравання, свабодныя і 
справядлівыя выбары маюць найважнейшае значэнне для дэмакратыі. Разам з актыўнай грамадзянскай супольнасцю, 
свабоднымі, плюралістычнымі і незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі, а таксама абаронай правоў грамадзян, 
яны з’яўляюцца ключавым кампанентам жыццяздольнага, справядлівага, інклюзіўнага і дэмакратычнага грамадства.

Сучасная эканоміка, заснаваная на дадзеных, можа працаваць на поўную толькі ў тым выпадку, калі грамадзяне і 
прадпрыемствы маюць доступ да высакаякаснай інфраструктуры электронных камунікацый і паслуг па даступных 
цэнах. Стратэгія па фарміраванні лічбавай будучыні Еўропы прадугледжвае моцную лічбавую прысутнасць у краінах-
суседзях ЕС, каб забяспечыць рост і стымуляваць устойлівае развіццё. 

ЕС і краіны-партнёры будуць сумесна працаваць над стварэннем стабільнай і ўстойлівай будучыні:

ЕС і краіны-партнёры будуць сумесна працаваць над стварэннем устойлівага, справядлівага і 
інклюзіўнага грамадства:

ЕС будзе працягваць інвеставаць у лічбавую трансфармацыю краін-партнёраў і імкнуцца 
пашырыць перавагі адзінага лічбавага рынку:

  Забеспячэнне ў рэгіёне справядлівых і квітнеючых 
грамадстваў з сучаснай, рэсурсаэфектыўнай, чыстай, 
цыркулярнай і канкурэнтаздольнай эканомікай, 
адначасова пашыраючы дзеянні ў падтрымку клімата 
і навакольнага асяроддзя, у тым ліку за кошт больш 
эфектыўнага выкарыстання прыродных рэсурсаў 

  Стварэнне новых зялёных працоўных месцаў і 
эканамічных магчымасцей, звязаных з пераходам да 
зялёных тэхналогій

  Развіццё мясцовых і аднаўляльных крыніц энергіі і, 
дзякуючы гэтаму, падтрымка біяразнастайнасці

  Працяг інвеставання ў экалагічнае кіраванне і 
павышэнне абазнанасці, у тым ліку шляхам аб’яднання 
намаганняў з грамадзянскай супольнасцю 

  Паскарэнне пераходу да ўстойлівай і разумнай 
мабільнасці 

  Актывізацыя намаганняў у сферах, якія маюць 
вырашальнае значэнне для здароўя і дабрабыту людзей

  Забеспячэнне стымулявання ўдзелу грамадзян у 
працэсе прыняцця рашэнняў з боку органаў дзяржаўнага 
кіравання з мэтай падтрымкі дэмакратычных сістэм і 
прадастаўлення людзям магчымасці рабіць усвядомлены 
выбар 

  Далейшая падтрымка развіцця патэнцыялу 
арганізацый грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці 
арганізацый на месцах і моладзі, для эфектыўнага ўдзелу 
ў распрацоўцы палітыкі і садзейнічання рэформам ды 
грамадскай падсправаздачнасці 

  Садзейнічанне стварэнню эфектыўнага медыя-
асяроддзя і незалежнай журналістыкі, каб забяспечваць 
доступ да дакладнай і заснаванай на фактах інфармацыі

  Садзейнічанне сацыяльнай, эканамічнай і палітычнай 
інтэграванасці ў грамадства, уключаючы жанчын, дзяцей, 
асоб, якія належаць да меншасцей, а таксама людзей з зон 
канфліктаў

  Забеспячэнне мабільнасці і кантактаў паміж людзьмі 
ў атмасферы бяспекі і належнага кіравання, а таксама 
аказанне падтрымкі ўразлівым мігрантам і ўцекачам.

  Падтрымка пашырэння бяспечнай гігабітнай 
шырокапалоснай сувязі вельмі высокай прапускной 
здольнасці, асабліва ў аддаленых ці менш 
густанаселеных раёнах; забеспячэнне даступных паслуг 
па даступных коштах 

  Падтрымка выканання пагадненняў аб роўмінгу і 
радыёчастотным спектры паміж краінамі-партнёрамі і, у 
адпаведных выпадках, з ЕС

  Умацаванне электроннага кіравання ў рэгіёне 
Усходняга партнёрства для павышэння эфектыўнасці, 
празрыстасці і падсправаздачнасці дзяржаўных органаў 
кіравання і садзейнічання рэформам

  Пашырэнне падтрымкі высокаінавацыйных лічбавых 
стартапаў і садзейнічанне іх трансгранічнаму дзелавому 
супрацоўніцтву

  Далейшая падтрымка і садзейнічанне пашырэнню 
кібербяспекі краін-партнёраў

Партнёрства, якое ІДЗЕ ЗЯЛЁНЫМ ШЛЯХАМ

Партнёрства, якое ПАШЫРАЕ МАГЧЫМАСЦІ

Партнёрства, якое ЯДНАЕ

Што далей?

Што далей?

Што далей?




