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Східне партнерство 
після 2020 року:   
Посилення стійкості – 
Східне партнерство, 
що забезпечує результати для всіх 



Після 2020 року ЄС, його держави-члени та країни-партнери спільно працюватимуть 
над посиленням стійкості, що є пріоритетною політичною програмою, в рамках            

п’яти політичних цілей: 

Зміцнення економіки є основною умовою для задоволення очікувань громадян, зменшення нерівності та 
перетворення країн-партнерів на місця, де люди хотіли би будувати своє майбутнє. Сильні взаємозв’язки між ЄС та 
Східними країнами-партнерами, а також між країнами-партнерами, є важливою рушійною силою для економічного 
розвитку, регіональної інтеграції, торгівлі та мобільності. Основна мета полягає у створенні гідних робочих місць та 
економічних можливостей, забезпечуючи благополуччя для людей, що живуть у країнах-партнерах.

ЄС та його країни-партнери працюватимуть разом над забезпеченням стійких, сталих та 
інтегрованих економік, що передбачає:

  Збільшення обсягів торгівлі та посилення 
регіональної й двосторонньої інтеграції економік 

  Зосередження уваги на повній імплементації Угод про 
асоціацію та глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі, а 
також інших торговельних угод, з метою забезпечення 
максимальних вигод

  Забезпечення сильніших стимулів для структурних 
реформ, покращення доступу до фінансування та 
підтримку малих і середніх підприємств, зокрема жінок 
та молодих підприємців, з метою сприяння зростанню та 
інвестиціям

  Посилення взаємозв’язків через збільшення 
інвестицій у фізичні взаємозв’язки та інфраструктуру      
(в транспортний, енергетичний та цифровий сектори) 

  Продовження інвестування в людей, з фокусом на 
молоді

  Забезпечення покращених зв’язків між освітою, 
дослідженнями й інноваціями та потребами приватного 
сектору.

Партнерство, що СТВОРЮЄ  

Що далі?

Належне державне управління та демократичні інституції, верховенство права, успішні антикорупційні політики, 
боротьба з організованою злочинністю, дотримання прав людини та організація безпеки, в тому числі підтримка 
населення, що постраждало від конфліктів, - це важливі передумови для забезпечення функціонуючої ринкової 
економіки та сталого зростання. Вони формують основу для розвитку сильних та стійких держав і суспільств.  

ЄС та країни-партнери поновлять свої зобов’язання щодо фундаментальних компонентів 
партнерства, зокрема щодо підзвітності інституцій, верховенства права та безпеки, що передбачає: 

  Пропонування способів покращеного оцінювання 
впливу реформ судової системи 

  Взяття до уваги прогресу в реформах у галузі 
верховенства права під час ухвалення рішення 
щодо допомоги; підхід ЄС, що базується на стимулах, 
продовжуватиме приносити користь тим країнам-
партнерам, які більшою мірою впроваджують реформи

  

  Відновлення підтримки ЄС для боротьби з 
економічними злочинами та корупцією 

  Продовження співпраці з Механізмом цивільного 
захисту ЄС щодо посилення запобігання, готовності та 
реагування на природні й техногенні катастрофи

  Посилення підтримки діалогів та співпраці щодо 
безпеки.

Що далі?

Метою Східного партнерства, спільної політичної ініціативи, запущеної у 2009 році, є 
поглиблення та зміцнення відносин між Європейським Союзом (ЄС), його державами-
членами, а також Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Республікою Молдова та 
Україною. 

У 2019 році, оскільки партнерство відзначало свою 10-у річницю, Європейська Комісія 
провела широкі та всеохопні консультації з метою визначення майбутніх політичних цілей. 
Загалом сторони досягли консенсусу, що Східне партнерство є міцним та забезпечує відчутні 
вигоди для повсякденного життя людей по всьому регіону.

Партнерство, що ЗАХИЩАЄ



В «Європейському зеленому курсі» чітко зазначається, що екологічні та кліматичні проблеми потребують термінових 
дій від ЄС та країн-партнерів. Рухаючись в напрямку до кліматичної нейтральності, ЄС та країни-партнери взяли на 
себе спільну відповідальність виконувати свої визначені на національному рівні зобов’язання щодо Паризької угоди та 
модернізувати свої економіки, зменшивши обсяги вуглецевого сліду.

Прозорі, орієнтовані на громадян та підзвітні державні адміністративні органи, а також вільні та чесні вибори, 
надзвичайно важливі для демократії. Все це, разом із активним громадянським суспільством, вільними, плюральними 
та незалежними медіа, а також із захистом прав громадян, є ключовими складовими стійкого, справедливого, 
інклюзивного та демократичного суспільства.

Сучасна економіка, що базується на даних, може бути реалізованою в повній мірі, тільки якщо громадяни та бізнеси 
мають доступ до інфраструктури й послуг високоякісного електронного зв’язку за доступними цінами. Стратегія 
щодо формування цифрового майбутнього Європи передбачає забезпечення посиленої цифрової присутності в 
регіоні сусідства ЄС з метою сприяння зростанню та стимулювання сталого розвитку. 

ЄС та країни-партнери працюватимуть разом над забезпеченням стійкого та сталого майбутнього, 
що передбачає:

ЄС та країни-партнери працюватимуть разом над розвитком стійких, справедливих та інклюзивних 
суспільств, що передбачає: 

ЄС надалі інвестуватиме в цифрову трансформацію країн-партнерів та буде прагнути розширити 
переваги Єдиного цифрового ринку, що передбачає:

  Перетворення регіону в справедливі та процвітаючі 
суспільства, що мають сучасну, ресурсоефективну, 
екологічно чисту, циркулярну та конкурентоспроможну 
економіку, водночас посилюючи їхні екологічні та 
кліматичні заходи, у тому числі через більш стале 
використання природних ресурсів

  Розвиток нових «зелених» робочих місць та 
економічних можливостей, пов’язаних із «зеленим» 
переходом 

  Розвиток місцевих та відновлюваних джерел енергії, 
таким чином зменшуючи втрати біорізноманіття

  Продовження інвестування в управління 
природоохоронною діяльністю та підвищення рівня 
обізнаності, в тому числі через взаємодію з громадянським 
суспільством 

  Пришвидшення переходу до сталої та розумної 
мобільності

  Посилення заходів у галузях, що є надзвичайно 
важливими для здоров’я та добробуту людей. 

  Забезпечення залучення громадян державними 
органами влади до ухвалення рішень, з метою підтримки 
демократичних систем та надання людям можливості 
здійснення усвідомленого вибору

  Подальшу підтримку розвитку потенціалу організацій 
громадянського суспільства, зокрема масових 
організацій та молоді, щодо усвідомленої участі в 
процесах формування політики та просування реформ і 
державної підзвітності

  Просування ефективного медіа-середовища та 
незалежної журналістики з метою забезпечення доступу 
до достовірної інформації, що базується на фактах 

  Просування соціальної, економічної та політичної 
інклюзії для всіх, у тому числі для жінок, дітей та осіб, 
що належать до меншин, а також для населення, що 
постраждало від конфліктів 

  Забезпечення мобільності й міжлюдських контактів 
у безпечному та добре налагодженому середовищі, 
а також забезпечення підтримки для вразливих груп 
мігрантів та біженців.

  Підтримку розширення безпечного гігабітного 
широкосмугового зв’язку з дуже високою пропускною 
здатністю, зокрема у віддалених регіонах або в регіонах 
з меншою густотою населення, а також забезпечення 
наявності послуг за доступними цінами 

  Підтримку реалізації угод щодо роумінгу та спектру, 
укладених між країнами-партнерами та, у відповідних 
випадках, із ЄС

  Посилення електронного урядування в регіоні 
Східного партнерства з метою підвищення рівня 
ефективності, прозорості й підзвітності державних 
адміністративних органів та просування реформ 

  Посилення підтримки найбільш інноваційних 
стартапів у цифровій галузі та сприяння діловій співпраці 
між такими стартапами, що знаходяться в різних країнах

  Подальшу підтримку та сприяння забезпеченню 
кібербезпеки країн-партнерів.

Партнерство, що «ОЗЕЛЕНЮЄ» 

Партнерство, що РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ 

Партнерство, що З’ЄДНУЄ 

Що далі?

Що далі?

Що далі?




