
#StrongerTogether

#EasternPartnership

Липень 2021 року 

20 результатів до 2020 року:
Помітні зміни для громади 



ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ    

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ 

 ЄС підтримав понад 185 
тис. МСП, створивши та 
зберігши 1,65 млн робочих 
місць;

 Регіон Східного партнерства увійшов до 
десятки торгівельних партнерів ЄС. За 2020 рік 
загальний обсяг торгівлі між ЄС та СхП досяг 
понад 65 млрд євро.

ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО                                                                                                                                       
УПРАВЛІННЯ 

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

 Посилення боротьби з 
корупцією за рахунок створення 
систем електронного декларування активів у 
Вірменії, Грузії, Молдові й Україні. Азербайджан 
висловив згоду працювати в цьому напрямі;

 Покращення якості надання державних послуг 
в усіх країнах Східного партнерства за рахунок 
створення єдиних центрів надання послуг та 
впровадження електронних сервісів.

На саміті Східного партнерства (СхП) у листопаді 2017 року країни ЄС та держави 
Східного партнерства – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка 
Молдова й Україна – ухвалили амбіційну програму реформ «20 результатів до 
2020 року». Аналіз її підсумків показав: програма принесла помітну користь у 
сфері економіки, державного управління, зміцнення зв’язків й суспільства. Однак 
гострою проблемою все ще постає верховенство права, громадянське суспільство, 
ЗМІ та гендерна рівність.

ЗМІЦНЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ  

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ 

 
 Майже 50% органів 

місцевої влади в країнах Східного партнерства 
взяли на себе зобов’язання скоротити викиди 
CO2 у рамках Угоди мерів – ініціативи ЄС у сфері 
місцевої енергетики та боротьби зі змінами 
клімату;

 Покращення транспортного сполучення та 
інфраструктури за рахунок капіталовкладень у 
створення та ремонт 4,8 тис. км автомобільних 
доріг і залізниць до 2030 року в рамках 
інвестиційного плану дій TEN-T.



ЗМІЦНЕННЯ СУСПІЛЬСТВА  

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

 С підтримав 
молодь,запустивши понад 
80 тис. програм обміну, в тому числі в рамках 
Erasmus+. 

 Європейська школа у Тбілісі з вересня 2018 
року надає якісну освіту для майбутніх лідерів.

НАСКРІЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ   

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

 У сфері боротьби з 
домашнім насильством 
Вірменія, Молдова та Україна підписали, а 
Грузія ратифікувала Стамбульську конвенцію. 
В Азербайджані затверджено національний 
план дій щодо боротьби з насильством у сім’ї та 
запущено процес підписання Конвенції.

 Покращення сприйняття ЄС у країнах 
Східного партнерства: в середньому 
66% громадян позитивно ставляться до 
налагодження відносин із ЄС.

Попереду стоїть низка викликів, зокрема у сфері верховенства права, судочинстві, 
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Серйозне занепокоєння 
продовжує викликати незалежність ЗМІ, громадянське суспільство, гендерна 
рівність і недискримінація. До плану «Відновлення, стійкість та реформи після 
2020 року» ввійшли й питання зміни клімату та охорона довкілля.

Майбутні виклики 


