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20 ключавых вынікаў да 2020 года:
На рэальную карысць грамадзянам
 



БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА    

АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ 

 ЕС падтрымаў больш як 
185 000 МСП, стварыўшы 
або захаваўшы 1,65 млн 
працоўных месцаў;

 Рэгіён Усходняга партнёрства стаў 10-м 
гандлёвым партнёрам ЕС. У 2020 годзе агульны 
аб’ём гандлю паміж ЕС і УП будзе большым за  
65 млрд еўра.

БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ 

АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ

 Узмацнілася барацьба 
з карупцыяй дзякуючы 
стварэнню сістэм электроннага 
дэкларавання актываў у Арменіі, Грузіі, 
Малдове і Украіне. Азербайджан пагадзіўся 
працаваць у тым жа кірунку;

 Палепшылася аказанне дзяржаўных паслуг ва 
ўсіх краінах-партнёрах з увядзеннем прынцыпу 
аднаго акна і электронных паслуг.

На саміце Усходняга партнёрства (УП) у лістападзе 2017 года дзяржавы 
Еўрапейскага Саюза і яго ўсходнія краіны-партнёры Арменія, Азербайджан, 
Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна ўхвалілі амбітную праграму рэформаў «20 
ключавых вынікаў да 2020 года». Яе разгляд паказаў: праграма прыносіць 
адчувальную карысць грамадзянам у чатырох асноўных галінах: эканоміка, 
кіраванне, узаемасувязь і грамадства. Тым не менш, застаюцца шэраг праблемаў, 
асабліва ў сферы вяршэнства права, грамадзянскай супольнасці, сродкаў 
масавай інфармацыі і гендару.

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ 

АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ

 
 Амаль 50% органаў 

мясцовай улады ў краінах Усходняга 
партнёрства абавязаліся скараціць выкіды 
CO2 у рамках Пагаднення мэраў – ініцыятывы 
ЕС у галіне мясцовай энергетыкі і барацьбы са 
змяненнем клімату;

 Паляпшэнне транспартных зносінаў і 
інфраструктуры дзякуючы прыярытэтным 
інвестыцыям у пабудову і рамонт 4800 км 
аўтамабільных дарог і чыгункі да 2030 года ў 
межах інвестыцыйнага плана дзеянняў TEN-T.



БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА 

АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ

 ЕС падтрымаў маладых 
людзей, арганізаваўшы 
больш як 80 000 абменаў, у тым ліку ў рамках 
Erasmus+.

 Еўрапейская школа ў Тбілісі з верасня 2018 
года дае якасную адукацыю маладым людзям – 
будучым лідарам.

СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ 

АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ

 У межах барацьбы 
супраць дамашняга гвалту 
Арменія, Малдова і Украіна падпісалі, а Грузія 
ратыфікавала Стамбульскую канвенцыю. У 
Азербайджане зацверджаны Нацыянальны 
план дзеянняў па барацьбе з гвалтам у сям’і і 
запушчаны працэс падпісання канвенцыі.

  Паляпшэнне ўспрымання ЕС у краінах 
Усходняга партнёрства: у сярэднім 66% 
грамадзян станоўча ставяцца да развіцця 
стасункаў паміж ЕС і сваёй краінай.

Шэраг праблем застаюцца. Наперадзе праца над умацаваннем вяршэнства 
права, судовай рэформай, працягнецца барацьба з карупцыяй і арганізаванай 
злачыннасцю. Сур’ёзную заклапочанасць па-ранейшаму выклікае становішча 
незалежных СМІ, праблемы грамадзянскай супольнасці, гендарнай роўнасці і 
дыскрымінацыя. У плане «Аднаўленне, устойлівасць і рэформы пасля 2020 года» 
цэнтральнае месца таксама зоймуць змякчэнне наступстваў змены клімату і ахова 
навакольнага асяроддзя.

Задачы на будучыню


