
 

 

 

 

 
 

  

  ЭКАНОМІКА 

 

КІРАВАННЕ 

 

УЗАЕМАСУВЯЗЬ 

 

20 КАНКРЭТНЫХ ЗАДАЧ НА ПЕРЫЯД ДА 2020 ГОДА 

Маніторынг — стан спраў на люты 2020 года 

 

Брусельскі саміт Усходняга партнёрства (УП) у 2017 годзе ўхваліў «20 канкрэтных 

задач на перыяд да 2020 года» — амбіцыйны план рэфармавання УП для адчувальнай 

карысці грамадзян. 

Каб краіны-члены ЕС і краіны-партнёры маглі накіроўваць гэты працэс, Еўрапейская 

служба знешніх дзеянняў (ЕСЗД) і Еўрапейская камісія рэгулярна праводзяць 

маніторынг вынікаў і выяўляюць як дасягненні, так і вобласці, дзе могуць спатрэбіцца 

дадатковыя намаганні.  

Гэты дакумент змяшчае абноўлены агляд рэалізацыі «20 задач да 2020 года», а 

таксама пералік канкрэтных вынікаў, дасягнутых да лютага 2020 года. 

Інфармацыя па новых абавязацельствах не падаецца. Дакумент заснаваны на выніках 

унутранага маніторынгу ЕСЗД і Еўрапейскай камісіі з улікам вынікаў сустрэч у рамках 

інстытуцыйных структур УП (у тым ліку платформ і панэлей). У дакуменце 

выбарачна выдзеленыя найбольш рэпрэзентатыўныя вынікі паглыбленага ўнутранага 

маніторынгу. Папярэдняя справаздача ахоплівала вынікі, дасягнутыя да сакавіка 2019 

года.  
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 У Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне абнавілі планы дзеянняў па гендарных пытаннях.  

 На дадзены момант Азербайджан, Арменія, Грузія, Малдова і Украіна прынялі асобныя законы аб 

гендарнай роўнасці. 

 Усе шэсць краін-партнёраў прынялі заканадаўства па барацьбе з гвалтам у сем'ях, а Арменія і 

Украіна абнаўляюць заканадаўства, уносячы дадатковыя папраўкі. 

 Амаль 7250 МСП, узначаленых жанчынамі, атрымалі больш за 60 мільёнаў еўра, 290 жанчын-

прадпрымальніц прайшлі навучанне ў рамках ініцыятывы EU4Business толькі ў 2018 годзе. 

 У Арменіі і Малдове пераглядаецца заканадаўства аб роўнасці, а ў Беларусі праводзіцца тэхніка-

эканамічнае абгрунтаванне прыняцця закона аб роўнасці ў адпаведнасці з еўрапейскімі стандартамі.  

 

 

 

                         АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ 

  

 

Умацаванне стратэгічных камунікацый і падтрымка 

разнастайнасці і незалежнасці СМІ 

 

1 Шырэйшае ўзаемадзеянне з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці 

  Ва ўсіх краінах-партнёрах праводзяцца мерапрыемствы па нарошчванні патэнцыялу. Мерапрыемствы 

перш за ўсё скіраваныя на мясцовыя ініцыятывы, інавацыйныя спосабы прыцягнення грамадзян і 

мабілізацыю мясцовых рэсурсаў. 

 Больш за 60 праектаў маладых лідараў грамадзянскай супольнасці выйгралі гранты. Яны ахапілі 

амаль 200 маладых лідараў. 

 Для ўсіх краін Усходняга партнёрства быў падрыхтаваны пілотны інструмент маніторынгу 

грамадзянскай супольнасці. 

 Для паляпшэння палітычнага дыялогу ў рамках перагледжанай інстытуцыйнай структуры Усходняга 

партнёрства ЕС актывізаваў узаемадзеянне з Форумам грамадзянскай супольнасці. 

Умацаванне гендарнай роўнасці і недыскрымінацыі 

 

СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ 

 ЕС стаў больш паслядоўным у брэндынгу, пасланнях, візуальнай прадстаўленасці і інфармацыйнай 

працы з агульным мэсэджам ‘stronger together’ (мацнейшыя разам). Узмацнілася і праца з 

моладдзю —абрана 730 Паслоў еўрапейскай моладзі, якія пашыраюць веды пра ЕС і яго каштоўнасці 

па ўсім рэгіёне. 

 Ва ўсіх краінах-партнёрах прайшлі інфармацыйныя кампаніі, прысвечаныя дзейнасці ЕС. 

Напрыклад, у 2019 годзе ўсе краіны УП адзначылі 10-ю гадавіну партнёрства (#EaP10). Кампаніі 

прайшлі ў Арменіі (EU4Armenia), Азербайджане (EU4YOU), Беларусі (Neighbours Inspire), Грузіі 

(EU4Georgia), Малдове (EU-Moldova: Stronger Together) і Украіне (Moving Forward Together).  

 Паводле апытання праекта «Усходняе суседства ЕС», праведзенага ў 2019 годзе, 67% грамадзян 

рэгіёну станоўча ўспрымаюць стасункі ЕС са сваёй краінай (рост на 6% з 2017 года). 65% грамадзян 

Усходняга партнёрства (рост на 6% з 2017 года) упэўненыя, што «Дзейнасць ЕС прыносіць 

адчувальную карысць у іх паўсядзённым жыцці». Акрамя таго, 58% грамадзян УП лічаць ЕС найбольш 

вартым даверу замежным гульцом.   

 На сённяшні дзень дзякуючы падтрымцы ЕС больш за 850 журналістаў і медыяпрафесіяналаў 

прайшлі навучанне ў галіне журналісцкай пісьменнасці і навыкаў, што спрыяе незалежнасці СМІ.  

 

 

 

 

 

 



ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ 

#EaP10 – падтрымліваем сувязь 

На працягу 2019 года ў рамках 

адзначэння 10-й гадавіны Усходняга 

партнёрства ЕС праводзіў 

інфармацыйную кампанію з акцэнтам на 

асноўных дасягненнях УП. Кампанія 

стартавала ў лютым з фокусам на ахоп 

моладзі і аўдыёвізуальны кантэнт. Яна 

пачалася з флэшмобу «100 Паслоў 

еўрапейскай моладзі» ў Бруселі і ў шасці 

краінах-партнёрах. Пік кампаніі прыйшоўся на травень — святкаванне Дня Еўропы ў краінах-партнёрах і 

мерапрыемствы высокага ўзроўню ў Бруселі. Гэтыя падзеі прыцягнулі ўвагу СМІ з усяго Усходняга 

партнёрства. Агулам, аўдыторыя асвятлення склала больш за 43 мільёны чалавек праз тэлебачанне, радыё і 

навінавыя сайты і 2,1 мільёна — праз сацыяльныя сеткі па ўсім рэгіёне Усходняга партнёрства.  

Разам для грамадства і сацыяльнай інклюзіі 

Пры падтрымцы ЕС у 2019 годзе ў Тбілісі (Грузія) быў 

арганізаваны Хакатон грамадзянскай супольнасці 

Усходняга партнёрства. Яго мэта — заахвоціць 

грамадзянскі ўдзел і абмен ідэямі, як палепшыць 

жыццё грамадства. У Хакатоне ўзялі ўдзел 70 

грамадзянскіх актывістаў і ІТ-спецыялістаў з усіх 

шасці краін Усходняга партнёрства, якія распрацавалі 

інавацыйныя ІТ-інструменты для вырашэння 

сацыяльных праблем. Агулам распрацавалі 20 

праектных ідэй, з якіх тры папярэдне намінавалі на 

прэмію ЕС «Лічбавізацыя для грамадзянскай 

супольнасці - 2019». Лаўрэатам прэміі 2019 года стала Ганна Крыс з праектам «Інтэрактыўная карта 

ПРАВАДНІК». Гэты праект дапамагае людзям з абмежаванымі магчымасцямі перамяшчэння знайсці лёгкія і 

бяспечныя маршруты для штодзённых патрэб у гарадах Украіны. «Я хацела стварыць карту, якая будзе не 

толькі паказваць даступную і інклюзіўную інфраструктуру, але і кансалідаваць грамадства, каб усе людзі 

маглі карыстацца картай», — кажа аўтар праекта. яна. Дзякуючы падтрымцы ЕС, чакаецца, што 

інтэрактыўная карта Ганны запрацуе з красавіка 2020 года. 

 

СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ 

 Садзейнічанне развіццю грамадзянскай супольнасці 

 Прасоўванне незалежных СМІ 

 Ратыфікацыя міжнародных дагавораў і ажыццяўленне адпаведнага заканадаўства аб 

гендарнай роўнасці і недыскрымінацыі ва ўсім рэгіёне  

 

ПАСПЯХОВЫЯ ПРАЕКТЫ  
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АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паляпшэнне інвестыцыйнага і бізнес-клімату, раскрыццё патэнцыялу 
росту малых і сярэдніх прадпрыемстваў (МСП) 
 

 

 З 350 мільёнаў еўра, выдзеленых на новыя праграмы доступу да фінансавання з канца 2016 

года, каля 50% змабілізуюць крэдытаванне ў мясцовай валюце.  

 «Механізм структурных рэформ» падтрымаў распрацоўку планаў дзеянняў па нябанкаўскіх 

альтэрнатывах фінансавання МСП.   

 Ва ўсіх краінах Усходняга партнёрства існуюць крэдытныя рэестры.  

 

 

Паляпшэнне механізмаў доступу да фінансаў і ў фінансавай інфраструктуры 

 

 З 2016 года больш за 300 мясцовых органаў улады ў краінах Усходняга партнёрства абавязаліся 

распрацаваць планы мясцовага эканамічнага развіцця (180 планаў ужо падрыхтавана). Запушчана 16 

узорных праектаў па мясцовым эканамічным развіцці гарадоў.  

 У пяці краінах Усходняга партнёрства абралі 12 прыярытэтных рэгіёнаў, што будзе спрыяць 

максімальнай аддачы і бачнасці дапамогі ЕС.  

 Пяць з шасці краін Усходняга партнёрства выказалі зацікаўленасць у разумнай спецыялізацыі, 

прычым Украіна і Малдова ўжо прасунуліся ў распрацоўцы стратэгій, новыя мерапрыемствы па 

разумнай спецыялізацыі ў дадзены момант рыхтуюцца для Грузіі, Арменіі і Беларусі.  

 Пачынаючы з 2016 года фінансавую дапамогу ЕС атрымалі больш за 18 000 МСП (каля 70% ад агульнай колькасці 

МСП у краінах, якія падпісалі пагадненні аб паглыбленай і ўсёабдымнай зоне вольнага гандлю (DCFTA). У 

выніку, было створана або захавана больш за 90 000 працоўных месцаў. 

 Праз ініцыятыву EU4Business падтрымку ЕС атрымала звыш 420 арганізацый, якія спрыяюць развіццю бізнесу. 

 Індэкс палітыкі ў дачыненні да МСП у 2020 годзе палепшыўся  (+18% у параўнанні з 2016 годам), пры гэтым быў 

дасягнуты прыкметны прагрэс у інстытуцыйнай структуры і прадпрымальніцкім чалавечым капітале.  

 У 2019 годзе краіны-партнёры прынялі сумесную дарожную карту і абавязаліся ў 2020 годзе 

падпісаць рэгіянальнае пагадненне аб роўмінгу  для зніжэння тарыфаў.  

 Усе краіны-партнёры рыхтуюць нацыянальныя стратэгіі развіцця шырокапалоснай сувязі, 

узгодненыя з аналагічным стратэгіямі ЕС. 

 У Грузіі, Малдове і Беларусі пачаліся скаардынаваныя дзеянні адносна частаты 700 МГц на 

трансмежных тэрыторыях. У гэтым кірунку атрымалася дасягнуць добрых вынікаў. 

Падтрымка ўнутрырэгіянальнага гандлю паміж краінамі-

партнёрамі і паміж краінамі-партнёрамі і ЕС 

Гарманізацыя лічбавых рынкаў 

 

 З 2015 года значна павялічылася колькасць кампаній з краін глыбокай і ўсёабдымнай зоны свабоднага 

гандлю, якія экспартуюць прадукцыю ў ЕС: у Грузіі — на 46%, Малдове — на 48% і Украіне — на 24%. 

 У перыяд з 2016 да 2019 год павялічыліся аб'ёмы гандлю паміж усімі краінамі Усходняга партнёрства і ЕС: на 

27% з Арменіяй, 55% з Азербайджанам, 40% з Беларуссю, 7% з Грузіяй, 42% з Малдовай і 50% з Украінай. 

 Аб'ёмы ўнутрырэгіянальнага гандлю паміж шасцю краінамі Усходняга партнёрства павялічыліся ў перыяд з 

2016 па 2018 год на 51%. 

Стварэнне працоўных месцаў на мясцовым і рэгіянальным узроўні 

 



БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА 

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

Паляпшэнне якасці жыцця людзей у Малдове і Беларусі праз інвестыцыі ў малы бізнес 

 

У Малдове кішынёўская кампанія са 

спецыялізацыяй на гідратэхніцы ў 2016 годзе 

атрымала інвестыцыйны крэдыт, які фінансуецца 

ЕС. Крэдыт прадугледжваўся на набыццё 

высокапрадукцыйнай тэхнікі для ачысткі 

рэчышча ракі Дурлешты ў рамках праекта ЕС. 

Гэта выратавала раку ад дэградацыі, зрабіла яе 

больш прывабнай для інвестыцый і палепшыла 

якасць жыцця 1 000 чалавек, якія жывуць у 

непасрэднай блізкасці ад ракі.  

 

У 2018 годзе ЕС падтрымаў невялікую кампанію ў 

Беларусі, якая спецыялізуецца на стварэнні 

ультрасучаснай сістэмы галаграфічнага 3D-

адлюстравання. Сістэма ўражвае: гледачы 

ствараюць 3D відэа, кіруюць выявамі, якія нібы 

лунаюць у паветры. ЕС дапамог кампаніі павысіць 

эфектыўнасць кіравання і прадукцыйнасць 

працы. Прыбытковасць кампаніі павялічылася, 

што дапамагло стварыць або захаваць 150 

працоўных месцаў. Прадукцыя кампаніі выйшла 

на міжнародны рынак, ёй зацікавіліся 

міжнародныя брэнды. Вывучаюцца спосабы выкарыстання інтэрактыўных галаграм у розных 

сферах, уключаючы адукацыю і медыцыну. 

 

 

ПАСПЯХОВЫЯ ПРАЕКТЫ 

 Забеспячэнне крыніц фінансавання для МСП 

 Інкубіраванне і папярэдняя акселерацыя стартапаў у сферы інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій (ІКТ), развіццё навыкаў у галіне інавацый, 

прадпрымальніцтва і крэатыўнасці  

 Электронны подпіс, электронны гандаль, электронная камерцыя, электронная мытня і 

электронная лагістыка  

 Унутрырэгіянальны гандаль і поўнае выкананне гандлёвых пагадненняў 

 У бліжэйшыя гады неабходна даць узгоднены штуршок развіццю перамоў аб далучэнні да 

Канвенцыі аб спрашчэнні фармальнасцей у гандлі таварамі. 
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 Грузія, Малдова і Украіна прынялі стратэгіі і планы дзеянняў па барацьбе з 

кіберзлачыннасцю. Усе шэсць краін Усходняга партнёрства стварылі спецыялізаваныя 

падраздзяленні па барацьбе з кіберзлачыннасцю (хоць яны яшчэ не цалкам узгодненыя з 

Будапешцкай канвенцыяй). 

 Узрасла колькасць сумесных расследаванняў краін-партнёраў УП і Еўрапола.  

 Сумесна з Малдовай і Грузіяй праведзеныя даследаванні гібрыдных пагроз. 

 Для кіравання рызыкамі паводак і лепшай інфармаванасці аб бедствах і добраахвотніцкай 

дзейнасці ў галіне грамадзянскай абароны распрацавалі пяць рэгіянальных інструкцый і 

інструментаў.  

 У Грузіі, Малдове і Украіне распрацаваныя стратэгіі РДзК ў адпаведнасці з «Прынцыпамі 

дзяржаўнага кіравання». Арменія правяла першую ацэнку базавых паказчыкаў паводле 

«Прынцыпаў дзяржаўнага кіравання».  

 Усе шэсць краін Усходняга партнёрства стварылі службы «аднаго акна» і запусцілі паслугі 

электроннага ўраду, робячы адміністрацыйныя паслугі больш даступнымі і зручнымі для 

грамадзян.  

 Праз дыялог з грамадзянскай супольнасцю на высокім узроўні ў Арменіі, Грузіі і Украіне ўзрасла 

заангажаванасць грамадзян. Гэта закладае аснову для больш адкрытых і падсправаздачных 

органаў кіравання ў краінах Усходняга партнёрства.  

 Зроблены першыя крокі па стварэнні сістэмы кантролю за паслужным спісам суддзяў і 

пракурораў. А менавіта, створана сістэма анлайн-ацэнкі для пракурораў у Грузіі, запланаваная 

праца ці ініцыятывы ў Арменіі і Украіне.  

 Арменія прасунулася ў абазначэнні стратэгіі развіцця сферы правасуддзя: сярод іншага, была 

прынятая новая ўсёабдымная стратэгія рэформаў для правасуддзя.  

Падтрымка ў ажыццяўленні рэформ дзяржаўнага кіравання (РДзК) 

 

Больш цеснае супрацоўніцтва ў галіне бяспекі 

 

 У Азербайджане, Арменіі, Грузіі, Малдове і Украіне дзейнічаюць прававыя рамкі, якія 

рэгулююць канфіскацыю. Яны ахопліваюць розныя рэжымы канфіскацыі.  

 Сістэмы дэкларавання актываў і канфліктаў інтарэсаў дзейнічаюць у Арменіі, Грузіі, Малдове і 

Украіне. 

 Украіна стварыла Вышэйшы антыкарупцыйны суд і ў супрацоўніцтве з міжнароднымі 

экспертамі прызначыла для яго суддзяў.  

 
Падтрымка ў ажыццяўленні ключавых рэформ 

судовай сістэмы 

 

Умацаванне вяршэнства права і механізмаў барацьбы з карупцыяй 

 

 

 

   

 



БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ 

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

 

Барацьба з карупцыяй ва Украіне  

У верасні 2019 года ва Украіне для разгляду складаных карупцыйных спраў супраць вышэйшых службовых 

асоб і палітыкаў быў створаны Вышэйшы антыкарупцыйны суд. Справы па карупцыі на высокім узроўні 

расследуюцца Нацыянальным антыкарупцыйным бюро Украіны (НАБУ) і пераследуюцца спецыялізаванай 

пракуратурай. Дапамога ЕС вар'іравалася ад тэхнічных кансультацый па аспектах заканадаўства да 

набыцця абсталявання і падрыхтоўкі кадраў. Склад суддзяў фармаваўся ў адпаведнасці з жорсткай і вельмі 

празрыстай працэдурай, якую цяпер выкарыстоўваюць у іншых працэсах адбору і праверкі па ўсёй Украіне. 

Гэты працэс выклікае вялікі інтарэс з боку іншых краін. Суд паўнавартасна функцыянуе, першых 38 суддзяў 

выбралі незалежныя міжнародныя эксперты. Суд ужо вынес першыя два рашэнні па справах аб перамовах 

аб прызнанні віны. Графік слуханняў насычаны. Чакаецца, што ў бліжэйшыя месяцы будзе вынесена шмат 

рашэнняў па справах, якія шырока асвятляюцца ў СМІ.  

 

Доступ да дзяржаўных і прыватных паслуг у 

Азербайджане  

Дзякуючы падтрымцы ЕС дзяржаўныя паслугі ў 

Азербайджане сталі больш даступнымі — праз 

дзяржаўнае агенцтва ASAN.’ ASAN — гэта цэнтры, якія 

функцыянуюць як служба «аднаго акна» і 

прадастаўляюць больш за 300 тыпаў паслуг: 

рэгістрацыя нараджэння, смерці, шлюбу, выдача 

пасведчанняў асобы, пашпартоў, пасведчанняў кіроўцы, 

запісаў аб нерухомасці, рэгістрацыя кампаній і выдача 

электронных віз. Сетка цэнтраў ASAN мае і выязныя мабільныя службы, што гарантуе аказанне паслуг 

грамадзянам у аддаленых рэгіёнах. Дзякуючы ASAN дзяржаўныя паслугі ў Азербайджане сталі лепш 

прадстаўленыя і больш прафесійныя. У 2015 годзе ASAN атрымала прэмію ААН За уклад у развіццё 

дзяржаўнай службы. ASAN па-азербайджанску азначае «проста». Дзякуючы выкарыстанню сучасных 

тэхналогій гэтая служба значна спрасціла і паскорыла для грамадзян атрыманне дзяржаўных паслуг. 

ПАСПЯХОВЫЯ ПРАЕКТЫ 

 Барацьба з комплекснай карупцыяй і карупцыяй на высокім узроўні ва ўсім рэгіёне, 

стварэнне інстытуцыйнай асновы для барацьбы з карупцыяй. Гэтая аснова мусіць 

уключаць гісторыю выпадкаў карупцыі, эфектыўнае выкарыстанне інструментаў 

фінансавых расследаваннў і публічны доступ да ўсіх рэгістрацыйных дадзеных аб 

бенефіцыярным валоданні  

 Прыём на працу згодна з заслугамі, памяншэнне чаргі спраў да разгляду і прывядзенне 

ў выкананне судовых рашэнняў па грамадзянскіх і адміністрацыйных справах  

 Барацьба з арганізаванай злачыннасцю  

 Барацьба з гібрыднымі пагрозамі, уключаючы кіберпагрозы, для ўмацавання 

крытычнай інфраструктуры.  
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АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ 

 

Падтрымка навакольнага асяроддзя і адаптацыя да змянення клімату 

 Згодна з рамачным Пагадненнем мэраў 187 мясцовых органаў улады абавязаліся скараціць 

выкіды CO2 на 20% да 2020 года, 240 абавязаліся скараціць выкіды на 30% да 2030 года.  

 Фонд E5P прадаставіў больш за 150 мільёнаў еўра інвестыцыйных грантаў на 36 праектаў, якія 

ахопліваюць 8 мільёнаў чалавек. Гэта дазволіла прыцягнуць у агульнай суме амаль 800 мільёнаў 

еўра інвестыцый. На дадзены момант E5P ахоплівае ўсе шэсць краін, у 2019 годзе далучыўся 

Азербайджан.  

 Высокаўзроўневая ініцыятыва ЕС і Міжнародных фінансавых інстытутаў (МФІ) па павышэнні 

энергаэфектыўнасці прывяла да ўзмацнення зацікаўленасці і адказнасці ў Арменіі, Грузіі і 

Украіне. Напрыклад, ва Украіне створаны Фонд энергаэфектыўнасці для жылых дамоў.  

 У снежні 2019 года Украіна прыняла нарматыўныя акты па азону і фтарыраваных газах, а таксама 

закон аб маніторынгу, справаздачнасці і праверцы выкідаў парніковых газаў.  

16 

Павышэнне бяспекі энергазабеспячэння  

 

 

 

Павышэнне энергаэфектыўнасці і выкарыстанне аднаўляльных 
крыніц энергіі, скарачэнне выкідаў парніковых газаў (ПГ) 
 

 

 

 

 

 

 Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна прынялі новыя законы аб экалагічнай 

ацэнцы стратэгій, планаў і інвестыцыйных праектаў.  

 Узнікла «Ізумрудная сетка», якая злучае ўнікальныя прыродныя зоны ў Беларусі (155 запаведных 

зон), Грузіі (58), Малдове (61) і Украіне (377). Арменія і Азербайджан вылучылі 23 і 17 

тэрыторый-кандыдатаў на далучэнне адпаведна.  

 Падтрымка ЕС спрыяе развіццю сучаснай воднай палітыкі на ўзроўні рачных басейнаў. Гэта 

ахоплівае 500 000 км² тэрыторыі і закранае больш 30 мільёнаў чалавек па ўсім рэгіёне. З 2017 года 

Арменія, Беларусь і Малдова прынялі чатыры планы развіцця рачных басейнаў ў адпаведнасці з 

крытэрыямі ЕС. Усе краіны атрымалі сучаснае абсталяванне для лепшага маніторынгу і зніжэння 

ўздзеяння таксічных забруджванняў на людзей.  

 Экалагічныя дадзеныя з усіх шасці краін Усходняга партнёрства даступныя анлайн праз інтэрнэт-

інструмент адсочвання, размешчаны на сайце Еўрапейскага агенцтва па навакольным асяроддзі 

(ЕАНА).  

 У цяперашні час завяршаецца будаўніцтва Паўднёвага газавага калідора, да якога падлучаюцца 

розныя ўчасткі (Паўднёва-Каўказскі, Трансадрыятычны і Трансанаталійскі трубаправод). У 

лістападзе 2019 года ў Грэцыі адбыліся ўрачыстасці з нагоды завяршэння будаўніцтва 

Трансанаталійскага трубаправода.  

 Украіна завяршыла рэалізацыю мерапрыемстваў па трэцім пакеце мер па энергетыцы, які тычыцца 

раздзялення выпрацоўкі і пастаўкі энергіі. 

Пашырэнне ахопу Транс'еўрапейскай транспартнай сеткі (TEN-T)  

 

 

 

 

 Падпісаныя дамоўленасці высокага ўзроўню па арыентыровачнай пашыранай базавай сетцы 

TEN-T, адпаведны дэлегаваны акт Еўрапейскай камісіі ўступіў у сілу ў студзені 2019 года. 

Прыкладны інвестыцыйны план дзеянняў па TEN-T вызначыў прыярытэтныя інвестыцыйныя 

праекты. Акрамя таго, для садзейнічання ажыццяўленню TEN-T быў створаны Фонд тэхнічнай 

дапамогі ў памеры 20 мільёнаў еўра. 

 Усе краіны ўхвалілі дэкларацыю аб бяспецы дарожнага руху. У Арменіі, Азербайджане і Украіне 

зацверджаныя інвестыцыйныя праграмы ў галіне бяспекі дарожнага руху.  

  

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ 
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БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ 

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ  

 
Разам для больш экалагічнага і 
бяспечнага навакольнага асяроддзя ў 
Грузіі  

У Грузіі фінансаваны ЕС праект набыў 

143 сучасных аўтобуса на сціснутым 

прыродным газе для горада Тбілісі. Сінія 

аўтобусы дапамаглі зрабіць грамадскі 

транспарт у 1,2 мільённым горадзе больш 

бяспечным і эфектыўным. Новыя экалагічныя аўтобусы могуць перавозіць людзей з 

інваліднасцю, пажылых людзей і бацькоў з дзецьмі. Яны менш забруджваюць навакольнае 

асяроддзе. Наталля Мазяшывілі з задавальненнем карыстаецца новымі аўтобусамі: «Як маці 

дваіх дзяцей, я лічу, што чыстае паветра і навакольнае асяроддзе вельмі важныя», — кажа яна. 

«Вось чаму вы вельмі радыя гэтым новым экалагічным аўтобусам. Я карыстаюся імі амаль 

кожны дзень». 

 

Разам для эканоміі і 

энергаэфектыўнасці ў Малдове 

 

У Кантэміры ў Малдове знаходзіцца 

першы дзіцячы садок, адрамантаваны і 

ўцеплены згодна з еўрапейскімі 

стандартамі. Дзякуючы падтрымцы ЕС 

яшчэ чатыры навучальныя ўстановы ў 

горадзе таксама пераходзяць на 

аднаўляльныя крыніцы энергіі. 

Рамонтныя работы ўключаюць у сябе 

цеплаізаляцыю вонкавых сцен, 

устаноўку катлоў на біямасе, індывідуальных пунктаў кіравання ацяпленнем, сонечных 

калектараў і фотаэлектрычных панэлей, а таксама замену ўнутранага асвятлення на 

святлодыёднае. У выніку ў будынку, пабудаваным 50 год таму, 135 дзяцей вучацца ў лепшых 

умовах, і пры гэтым спажываецца мінімум на 20% менш энергіі і яна больш экалагічная.         

  

 

ПАСПЯХОВЫЯ ПРАЕКТЫ 

 У краінах-партнёрах па Энергетычнай супольнасці: праекты па аб'яднанні газавай і 

электраэнергетычнай сістэм, у тым ліку аддзяленне функцый аператараў 

газатранспартнай сістэмы.   

 Маніторынг і скарачэнне выкідаў CO2 ў адпаведнасці з Парыжскім пагадненнем  

 Доступ да фінансавання для барацьбы са змяненнем клімату 

 Адаптацыя да наступстваў змянення клімату  

 Санітарны стан навакольнага асяроддзя 

 Устойлівае кіраванне прыроднымі рэсурсамі і ахова біяразнастайнасці. 
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БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА 
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АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стварэнне Еўрапейскай школы Усходняга партнёрства 

 

Большыя інвестыцыі ў прафесійную падрыхтоўку моладзі, развіццё 
прадпрымальніцтва і магчымасцей працаўладкавання 

Прагрэс у Дыялогу па лібералізацыі візавага 

рэжыму і Партнёрствах у галіне мабільнасці 

 

 

 

 Праграма па нарошчванні патэнцыялу EU4Youth Erasmus+ дапамагла фінансаваць 100 праектаў, 

якія працуюць з 265 арганізацыямі Усходняга партнёрства. Гэтыя праекты паспрыялі развіццю 

грамадзянскага ўдзелу і прадпрымальніцтва сярод моладзі. Гранты EU4Youth падтрымалі 

шэсць буйных праектаў па магчымасцях працаўладкавання для моладзі, навыках для рынку 

працы, пераходу ад вучобы да працы. Гэта прынесла карысць 23-м тысячам маладых людзей у 

рэгіёне. 

 Erasmus+ заахвочвае мабільнасць і лепшую якасць фармальнай і нефармальнай адукацыі. З 2016 

года 32 тысячы студэнтаў і выкладчыкаў з рэгіёну Усходняга партнёрства прынялі ўдзел у 

акадэмічных абменах, 46 тысяч маладых людзей паўдзельнічалі ў іншых праграмах абмену і 

валанцёрскіх праграмах, амаль 500 студэнтаў атрымалі поўныя стыпендыі Erasmus Mundus на 

магістарскія праграмы, праект eTwinning Plus аб'яднаў 3 тысячы школ і 7600 настаўнікаў.  

 Усе краіны Усходняга партнёрства ўдзельнічаюць у структурным дыялогу ў рамках Турынскага 

працэсу па рэфармаванні прафесійнай адукацыі з мэтай лепшага развіцця чалавечага капіталу, 

прафесійнай адукацыі і палітыкі ў галіне прафесійнай падрыхтоўкі.  

 Арменія, Грузія, Малдова і Украіна падпісалі пагадненні аб удзеле ў праграме «Крэатыўная 

Еўропа». Культурныя арганізацыі Усходняга партнёрства ўдзельнічалі ў 44 праектах. 

 Грузія, Малдова і Украіна працягваюць выконваць задачы згодна з планам па лібералізацыі 

візавага рэжыму. У студзені 2020 года падпісаныя пагадненні аб спрашчэнні візавага рэжыму і 

рэадмісіі з Беларуссю. 

 Вядзецца мадэрнізацыя памежных пунктаў пропуску. Былі створаныя пункты пропуску, якія 

функцыянуюць сумесна, паміж Польшчай і Украінай і паміж Малдовай і Украінай.  

 Практычна ва ўсіх краінах Усходняга партнёрства ўкаранілі комплексныя стратэгіі кіравання 

межамі, і ў цяперашні час супрацоўніцтва вядзецца структуравана.  

 З верасня 2018 года працуе Еўрапейская школа Усходняга партнёрства ў Тбілісі. 65 навучэнцаў 

з усіх краін Усходняга партнёрства атрымалі стыпендыі ЕС, па выніках навучання ім уручаць 

дыпломы Міжнароднага бакалаўрыяту (IB) з ухілам на еўрапейскія даследаванні. Другая фаза 

праекта пачалася ў 2019 годзе. Мэта — стварыць да 2023 года пры Міністэрстве адукацыі Грузіі 

паўнавартасную Еўрапейскую школу Усходняга партнёрства.  

20 Інтэграцыя сістэм і праграм у галіне навуковых даследаванняў і 
інавацый у ЕС і краінах Усходняга партнёрства 

 

 

 

 Чатыры краіны Усходняга партнёрства далучыліся да навукова-інавацыйнай праграмы ЕС 

«Гарызонт 2020». Зацікаўленыя бакі ў галіне даследаванняў і інавацый з гэтых чатырох краін 

інтэграваныя ў адпаведныя сеткі/платформы ЕС. 

 Усе краіны-партнёры маюць поўны доступ да ўсіх схем фінансавання ў рамках праграмы 

«Гарызонт 2020» для асобных даследчыкаў, а 135 даследчыкаў ужо атрымліваюць гранты. У 

рамках праграмы Марыі Складоўскай-Кюры падтрымку ЕС атрымліваюць 915 даследчыкаў з 

краін Усходняга партнёрства. 

 Нацыянальныя даследчыя і адукацыйныя сеткі з усіх краін-партнёраў інтэграваныя ў 

агульнаеўрапейскую сетку GÉANT, а таксама ў Eduroam.  

 



БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА 

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

 

 

 

Першая Еўрапейская школа Усходняга 

партнёрства 

У верасні 2018 года першая за межамі ЕС 

Еўрапейская школа Усходняга партнёрства 

адчыніла свае дзверы ў Тбілісі (Грузія) для 

больш чым 30 выбітных навучэнцаў з усіх шасці 

краін-партнёраў. Навучэнцы школы не толькі 

атрымліваюць якасную адукацыю, але і 

вывучаюць новыя мовы і знаёмяцца з іншымі 

культурамі. Фінансаваная ЕС стыпендыяльная 

праграма прапануе інавацыйнае навучанне на 

дыплом міжнароднага бакалаўрыяту ( IB) з 

акцэнтам на еўрапейскія даследаванні. Гэтая 

праграма IB спрыяе міжкультурным абменам і папулярызуе каштоўнасці ЕС. Маладыя навучэнцы 

могуць самі абіраць курсы, яны сустракацца з рознымі людзьмі з усяго рэгіёну Усходняга 

партнёрства, удзельнічаюць у валанцёрскіх акцыях — і гэта таксама частка вучэбнай праграмы. 

На цяперашні момант ўдзельнікамі гэтай ініцыятывы стала 65 навучэнцаў.  
 

ЕС падтрымлівае лічбавую адукацыю ў 

Арменіі  
 

У 2019 годзе ў Арменіі быў адкрыты Цэнтр 

узаемадзеяння ЕС ТУМО для інжынерыі і 

прыкладных навук. Яго мэта — даць маладым 

людзям доступ да праектнага і галіновага 

навучання з прафесіяналамі ў сферы тэхналогій. 

Арганізаваны як асяродак для даследаванняў, 

адукацыйнага прадпрымальніцтва і стартапаў, 

цэнтр служыць інкубатарам для бізнесу і 

таленавітых людзей. Ён разлічвае спрыяць інавацыям і стварэнню працоўных месцаў у будучыні. 

У Цэнтры плошчай 15 000 квадратных метраў размесціцца інфраструктура для адукацыйных 

праграм (лабараторыі ТУМО), факультэт інфармацыйных тэхналогій і прыкладной матэматыкі 

французскага універсітэта, школа распрацоўкі праграмнага забеспячэння, 42 сумесных 

даследчых цэнтра, карпусы высокатэхналагічнай прамысловасці, канферэнц-цэнтр, а таксама 

камерцыйныя памяшкання для забеспячэння жыццяздольнасці цэнтра ў перспектыве.   

 Якасць адукацыі і методыкі выкладання  

 Навучанне на працягу ўсяго жыцця  

 Рашэнне праблем занятасці моладзі і ўцечкі мазгоў  

 Даследаванні і інавацыі  

 Выкарыстанне разумнай спецыялізацыі і перадачы тэхналогій для: (i) павышэння 

прадукцыйнасці і канкурэнтаздольнасці; (ii) развіцця рэгіянальнай і мясцовай 

эканомікі.  

 
ПАСПЯХОВЫЯ ПРАЕКТЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКРАЗНЫЯ ВЫНІКІ 
СТАТУС 
 (з 2016) 

ЗМЕНЫ 
 (з сакавіка 

2019) 

1. Большае ўзаемадзеянне з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці 
 

 

2. Умацаванне гендарнай роўнасці і недыскрымінацыі  
 
 

3. 
Умацаванне стратэгічных камунікацый і падтрымка разнастайнасці і 
незалежнасці СМІ  

 
 

 
 

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА 
  

4. 
Паляпшэнне інвестыцыйнага і бізнес-клімату, раскрыццё патэнцыялу 
росту малых і сярэдніх прадпрыемстваў (МСП)   

 

5. 
Паляпшэнне механізмаў доступу да фінансаў і ў фінансавай 
інфраструктуры  

 

6. Стварэнне працоўных месцаў на мясцовым і рэгіянальным узроўні 
 

 

7. Гарманізацыя лічбавых рынкаў  
 
 

8. 
Падтрымка ўнутрырэгіянальнага гандлю паміж краінамі-партнёрамі і 
паміж краінамі-партнёрамі і ЕС  

 
 

 
 

БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ 
  

9. Умацаванне вяршэнства права і механізмаў барацьбы з карупцыяй 
 

 

10. Падтрымка ў ажыццяўленні ключавых рэформ судовай сістэмы  
 
 

11. Падтрымка ў ажыццяўленні рэформ дзяржаўнага кіравання (РДзК)  
 
 

12. Больш цеснае супрацоўніцтва ў галіне бяспекі  
 
 

 
 

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ 
  

13. Пашырэнне ахопу Транс'еўрапейскай транспартнай сеткі (TEN-T)  
 
 

14. Павышэнне бяспекі энергазабеспячэння  
 

 

15. 
Павышэнне энергаэфектыўнасці і выкарыстанне аднаўляльных крыніц 
энергіі, скарачэнне выкідаў парніковых газаў (ПГ)  

 

16. Ахова навакольнага асяроддзя і адаптацыя да кліматычных змен 
 

 

 
 

БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА 
  

17. 
Прагрэс у Дыялогу па лібералізацыі візавага рэжыму і Партнёрствах у 
галіне мабільнасці  

 
 

18. 
Большыя інвестыцыі ў прафесійную падрыхтоўку моладзі, развіццё 
прадпрымальніцтва і магчымасцей працаўладкавання  

 

19. Стварэнне Еўрапейскай школы Усходняга партнёрства 
 

 

20. 
Інтэграцыя сістэм і праграм у галіне навуковых даследаванняў і 
інавацый у ЕС і краінах Усходняга партнёрства  

 

 

Рэалізацыя з 2016 года: завершаная, у працэсе , абмежаваны прагрэс  

Змены з сакавіка 2019 года: ніякіх змен  ; прагрэс  
 

 


