
Основні подальші задачі:

Покращення умов для діяльності 
громадянського суспільства та вільних і 
незалежних ЗМІ 

Подальша охорона навколишнього 
середовища та активна боротьба зі змінами 
клімату 

Посилення соціальної сталості через протидію 
гібридним загрозам та дезінформації 

Посилення участі ЄС у сприянні покращенню 
життя громадян, що постраждали від 
конфліктів у регіоні

Метою Східного партнерства, спільної політичної ініціативи, запущеної у 
2009 році, є поглиблення та зміцнення відносин між Європейським Союзом 
(ЄС), його державами-членами та шістьома Східними країнами-сусідами: 
Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова та 
Україною. В рамках цієї ініціативи всі партнери зобов’язалися демонструвати та 
забезпечувати відчутні вигоди для повсякденного життя громадян у регіоні.

#strongertogether

10 ключових досягнень 
Східного партнерства 
за останні 10 років

www.EaP10.eu

Верховенство права, впровадження реформ 
судової системи та боротьба з корупцією 
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ЄС має нові політичні та економічні 
двосторонні угоди, які регулюють 
відносини та співпрацю з більшістю 
його Східних країн-партнерів та 
забезпечують відчутні вигоди для 
громадян у регіоні.

1

Розширення торговельних та 
інвестиційних можливостей у 
відносинах між державами-членами 
ЄС та шістьома Східними країнами-
партнерами:

 Зростання інвестицій: Кількість 
компаній із країн, що підписали Угоду 
про асоціацію та глибоку й всеосяжну 
зону вільної торгівлі, які здійснюють 
експорт до ЄС, значно зросла з 2015 
року: в Грузії – на 35%, у Молдові – на 
40% та в Україні – на 26%. 

  Збільшення обсягів торгівлі: 
Наразі шість Східних країн-партнерів 
разом посідають 10-е місце серед 
найбільших торговельних партнерів 
ЄС. Обсяги торгівлі також зросли: 
на 12% із Вірменією, на 28% з 
Азербайджаном і на 16% із Білоруссю.

2

Розвиток диверсифікованої та 
динамічної економіки в регіоні, 
що допомагає залучити інвестиції 
та створювати нові робочі місця. 
ЄС надав понад 125 000 кредитів 
малим та середнім підприємствам, 
з яких більш ніж 50% було видано 
в національній валюті, з метою 
підтримки економічного зростання в 
регіоні.

3

Покращення транспортних 
сполучень та інфраструктури в рамках 
розширення Транс’європейської 
транспортної мережі ЄС, що 
передбачає будівництво та 
відновлення 4 800 кілометрів 
автомобільних та залізничних 
шляхів до 2030 року. Це відкриє 
нові можливості для економічного 
розвитку та обмінів між ЄС та 
країнами-партнерами, а також між 
самими країнами-партнерами.

4

Запровадження безвізового 
режиму між ЄС та Грузією, Україною 
й Молдовою; підписання та 
введення в дію угод про реадмісію 
та спрощення візового режиму між 
ЄС і Вірменією та Азербайджаном; 
завершення відповідних переговорів 
між ЄС та Білоруссю. Такі досягнення 
є ключовими в забезпеченні 
пересування громадян ЄС та його 
країн-партнерів за безпечних та 
належним чином організованих умов.

5

Посилення енергетичної сталості 
та ефективності через зменшення 
споживання енергії та скорочення 
викидів парникових газів, а також через 
збільшення частки відновлюваної 
енергії:

 Завдяки підтримці ЄС майже 100 000 
сімей змогли скоротити свої витрати 
на споживання енергії та покращити 
свій рівень життя. 

 Угода мерів – провідна ініціатива 
ЄС щодо місцевих заходів у галузі 
енергетики та клімату – перетворилася 
на мережу з 400 муніципалітетів, що 
охоплює близько 40% населення 
6 країн-партнерів, причому більш 
ніж 10% усього населення отримали 
користь від покращення муніципальної 
інфраструктури завдяки фонду E5P. 

6

Підтримка молодих людей, 
зокрема щодо розвитку їхніх 
навичок та можливостей для 
працевлаштування, в тому числі 
через покращення доступу до 
програм ЄС:

 Більш ніж 80 000 молодіжних 
обмінів до 2020 року в тому числі 
через програму Erasmus+.

 Європейська школа Східного 
партнерства, запущена в Тбілісі, 
пропонує високоякісну освіту для 
майбутніх лідерів
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Забезпечення доступніших та 
сервісно-орієнтованих державних 
послуг для громадян у регіоні, а 
також нових сервісних центрів, що 
надають різноманітні послуги за 
принципом «єдиного вікна», та/або 
послуг електронного урядування в 
шести країнах.
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Покращення доступу до мережі 
широкосмугового доступу до 
Інтернет з високою пропускною 
здатністю для 2 мільйонів 
дослідників, науковців та студентів 
у понад 700 дослідницьких та освітніх 
установах у 6 Східних країнах-
партнерах.
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Покращення обізнаності щодо ЄС 
серед громадян у Східних-країнах 
партнерах, а також щодо Східного 
партнерства серед громадян ЄС.


