
Економічний та інвестиційний план Східного партнерства

 РАЗОМ  заради 
створення стійкої, сталої та 
інтегрованої економіки

Східне партнерство працюватиме над поглибленням і зміцненням відносин між Європейським Союзом, 
його членами й партнерами. У цьому воно спиратиметься на принципи відкритості та диференціації за 
допомогою спеціально адаптованих підходів і розширеної співпраці. Базуючись на «20 результатах до 
2020 року», Спільній заяві від березня 2020 року та Висновках Ради від травня 2020 року, ЄС представив 
список пріоритетів Східного партнерства на період після 2020 року. Згідно з п’ятьма політичними 
цілями, ці пріоритети повинні посилити стійкість країн Східного партнерства за рахунок інвестицій у 
два компоненти.

Відновлення, стійкість та реформи:
пріоритети Східного партнерства після 2020 року

 РАЗОМ  заради 
прозорості інституцій, 
верховенства права та 
безпеки

 РАЗОМ  заради 
стійкості до змін клімату 
та довкілля

 РАЗОМ  заради
стійкої цифрової
трансформації

 РАЗОМ    
заради життєздатного, 

рівноправного, 
справедливого та 

інклюзивного суспільства

ІНВЕСТИЦІЇ
Підтримка соціально-економічного відновлення

після COVID-19 у країнах Східного партнерства
та пришвидшення розвитку за рахунок переходу
до «зелених» і цифрових технологій. Це включає

економічний та інвестиційний план із
флагманськими ініціативами для кожної країни.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
В основі Східного партнерства — інвестиції в

реформи та повага до спільних цінностей. Це
включає підтримку демократії, захист прав 

людини, реформи у сфері верховенства права, 
допомогу в боротьбі з корупцією, гендерну 

рівність, підтримку громадянського суспільства та 
незалежних ЗМІ.
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Економічний та інвестиційний план є ключовим елементом. 

2,3 млрд євро з бюджету ЄС буде надано країнам Східного 

партнерства у вигляді грантів, змішаного фінансування та 

гарантій. За рахунок цих коштів буде підтримано держави 

у відновленні після пандемії та сталому розвитку їхніх 

економік. Загалом планується залучити до 17 млрд євро 

державних і приватних інвестицій.

Це буде спрямовано на:

 Покращення транспортного сполучення

 Доступ до фінансів для малих і середніх підприємств

 Акції для підвищення конкурентоспроможності та 
інтеграції у виробничо-збутові ланцюги ЄС

 Підтримку переходу до цифрових технологій

 Стійке довкілля та клімат, енергоефективність

 Сферу охорони здоров’я та розвиток людського 
капіталу

План містить низку флагманських ініціатив для кожної країни Східного партнерства. Вони включають в себе
конкретні проєкти, які повинні забезпечити помітні результати.

Топ-10 цілей до 2025 року

У рамках комплексного порядку денного було визначено 10 основних цілей до 2025 року як пріоритетні 
напрями діяльності. Разом із флагманськими ініціативами вони матимуть трансформаційний вплив на 
життя громади й розвиток бізнесу.

#StrongerTogether

#EasternPartnership

Східне партнерство: користь для всіх

Інвестиції в 
конкурентоспроможну та 

інноваційну економіку

Підтримано

500 000 МСП

Інвестиції
у зміцнення

верховенства права 

Усі високопоставлені чиновники
декларують свої економічні активи,

їхні звіти перевіряються.
Інвестиції 

в безпеку та 
кіберстійкість

Зміцнення структури для виявлення й
усунення гібридних загроз; посилення

боротьби з кіберзлочинністю та 
кіберстійкості, в тому числі через повну

реалізацію Будапештської конвенції 

Ради Європи про кіберзлочинність
Інвестиції

в людей та суспільство
знань

70 000  
можливостей

індивідуальної мобільності 
для студентів і викладачів, 

дослідників, молоді та молодіжних 
працівників

Інвестиції в
стале й «розумне»

дорожнє сполучення
Будівництво та модернізація

3 000 км 
основних автомобільних

доріг і залізниць

Інвестиції в
інклюзивне, гендерно
рівне й різноманітне

суспільство та стратегічні
комунікації

 Підтримка 2 500 місцевих організацій
громадянського суспільства,

120 незалежних ЗМІ та

2 000 журналістів

supported

Інвестиції у сферу 
охорони здоров’я

Вакцинація

850 000 
медиків, 

покращення умов їхньої праці, 
обладнання й засобів терапії

trengthening 
the 

Інвестиції у сталу
енергетику

250 000  домогосподарств скоротять
споживання енергії

щонайменше на 20%

Інвестиції
в цифрову

трансформацію

80% 
домогосподарств 

отримають
доступ до високошвидкісного

Інтернету

Інвестиції в довкілля 
та клімат

Ще  3 млн людей отримають доступ до
безпечного водопостачання;

контроль та покращення якості повітря 

у 300 містах

Останнє оновлення: листопад 2021 року


