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20 КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 

Моніторинг – ситуація в лютому 2020 року 

 

У рамках Саміту Східного партнерства 2017 року в Брюсселі було ухвалено «20 

ключових завдань на період до 2020 року» - амбіційний план дій щодо реформ у 

регіоні Східного партнерства, що забезпечить відчутні вигоди для громадян. 

Щоб допомогти державам-членам ЄС та країнам-партнерам управляти 

процесом, Європейська служба зовнішніх зв'язків та Європейська Комісія 

регулярно здійснюють моніторинг реалізації ключових завдань, акцентуючи 

увагу на досягненнях та сферах, що потребують додаткових зусиль.  

У цьому документі представлено оновлений огляд реалізації «20 ключових 

завдань на період до 2020 року» та конкретних результатів, досягнутих до 

лютого 2020 року. Він не висвітлює жодних нових зобов’язань. Окреслені в 

цьому документі висновки базуються на внутрішньому процесі моніторингу, що 

відбувався за участі Європейської служби зовнішніх зв'язків та Європейської 

Комісії. Вони також брали до уваги результати зустрічей інституційної 

структури Східного партнерства (в тому числі платформ та панелей). У цьому 

документі вибірково висвітлено найбільш репрезентативні висновки та 

результати всеохопного внутрішнього моніторингу. В попередньому звіті було 

окреслено результати, досягнуті до березня 2019 року.    
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 Було оновлено Плани дій з ґендерних питань у Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та 

Україні.  

 Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна наразі запровадили спеціальні 

закони щодо ґендерної рівності. 

 В усіх шести країнах-партнерах наразі ухвалено спеціальне законодавство щодо 

домашнього насильства, причому Вірменія та Україна вносять подальші зміни до свого 

законодавства з метою його оновлення. 

 Понад 60 млн євро було виділено для близько 7250 малих та середніх підприємств під 

керівництвом жінок, і 290 жінок-підприємниць пройшли навчання в рамках ініціативи 

EU4Business лише у 2018 році. 

 У Вірменії та Молдові переглядається законодавство щодо рівності, а в Білорусі 

проводиться оцінювання доцільності та можливості запровадження закону щодо рівності 

відповідно до європейських стандартів.  

 

 

 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ  

  

Посилення стратегічних комунікацій та підтримка плюралізму й 

незалежності засобів масової інформації  

 

1 Посилення взаємодії з організаціями громадянського суспільства 

  Заходи з розвитку потенціалу наразі впроваджуються в усіх країнах-партнерах. Такі 

заходи сфокусовані на громадських організаціях, інноваційних способах взаємодії з 

громадянами та мобілізації місцевих ресурсів. 

 Понад 60 стипендіальних проєктів молодих лідерів громадянського суспільства 

отримали гранти, що принесло користь близько 200 молодіжним лідерам.  

 Було розроблено пілотний інструмент з моніторингу громадянського суспільства для 

всіх країн Східного партнерства. 

 ЄС посилив взаємодію з Форумом громадянського суспільства з метою покращення 

політичного діалогу в рамках переглянутої інституційної структури Східного партнерства. 

НАСКРІЗНІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ 

ELIVERABLES 

 ЄС проводив більш узгоджену діяльність щодо брендингу, поширення інформації, візуального 

супроводу та інформаційно-просвітницьких заходів у межах рамкової ідеї «сильніші разом». 

Він також посилив свою інформаційно-роз’яснювальну роботу серед молоді через 

призначення 730 Послів європейської молоді для просування ЄС та його цінностей по всьому 

регіону. 

 В усіх країнах-партнерах було проведено комунікаційні кампанії щодо діяльності ЄС. 

Зокрема, у 2019 році було відзначено 10-у річницю Східного партнерства (#EaP10) в усіх 

країнах Східного партнерства. Також було проведено кампанії у Вірменії (EU4Armenia), 

Азербайджані (EU4YOU), Білорусі (Neighbours Inspire («Сусіди надихають»)), Грузії (EU4Georgia), 

Молдові (EU-Moldova: Stronger Together («ЄС-Молдова: сильніші разом»)) та Україні  (Moving 

Forward Together («Прямуємо разом»)).  

 Відповідно до опитування проєкту «Східне сусідство ЄС» у 2019 році, 67% громадян у регіоні 

позитивно ставляться до відносин між ЄС та їхньою країною (на 6% більше у порівнянні з 

2017 роком). 65% громадян Східних країн-партнерів (на 6% більше у порівнянні з 2017 

роком) переконані, що «ЄС забезпечує відчутні вигоди для громадян у їхньому повсякденному 

житті». Також 58% громадян Східних країн-партнерів ЄС вважають, що ЄС є міжнародною 

інституцією, якій довіряють найбільше. 

 На сьогоднішній день понад 850 журналістів та спеціалістів у галузі медіа пройшли 

навчання завдяки підтримці ЄС щодо грамотності та навичок у сфері журналістики, що сприяє 

посиленню незалежності ЗМІ.  

 

 

Посилення ґендерної рівності та недискримінації  

 



 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ДІЙ  

#EaP10 – коли ми 

комунікуємо разом 

ЄС проводив комунікаційну 

кампанію впродовж 2019 року, 

що фокусувалася на основних 

досягненнях Східного 

партнерства, в рамках 10-ої 

річниці Східного партнерства. 

Фокусуючись на інформаційно-

роз’яснювальній діяльності 

серед молоді та аудіовізуальному контенті, кампанія стартувала в лютому з проведенням 

флешмобу 100 Послами європейської молоді в Брюсселі та в шести країнах-партнерах. Кампанія 

досягла піку в травні, коли було проведено святкування Дня Європи в країнах-партнерах та заходи 

високого рівня в Брюсселі. Ці заходи привернули увагу ЗМІ з усього регіону Східного партнерства. 

Загалом більш ніж 43 млн людей було охоплено через телебачення, радіо та новинні сайти, і 2,1 

млн людей було охоплено через соціальні медіа по всьому регіону Східного партнерства.  

Співпраця заради кращого та більш 

інклюзивного суспільства  

У 2019 році у Тбілісі (Грузія) було організовано 

Хакатон громадянського суспільства 

Східного партнерства за підтримки ЄС. Його 

метою було стимулювати участь громадян та 

забезпечити обмін ідеями щодо покращення 

суспільства. 70 громадянських активістів та ІТ-

спеціалістів з усіх шести Східних країн-

партнерів ЄС взяли участь у заході та розробили 

IT-інструменти для вирішення соціальних 

проблем через інновації. Загалом було 

розроблено 20 ідей проєктів, три з яких було попередньо відібрано для отримання нагороди «Цифрові 

технології для громадянського суспільства» 2019 року. У 2019 році нагороду отримала Анна Крис за 

свій проєкт «Інтерактивна карта «PROVIDNYK». Цей проєкт допомагає людям з обмеженою мобільністю 

отримувати доступ до кращих та безпечніших маршрутів у містах України, щоб вони могли здійснювати 

свою повсякденну діяльність. «Хотілося зробити таку карту, де можна не просто позначати доступні 

об’єкти інклюзії, а здійснити консолідацію суспільства, тобто щоб люди самі брали в цьому участь», - 

каже Анна. Очкується, що за підтримки ЄС інтерактивну карту буде повністю запущено в роботу у квітні 

2020 року. 

НАСКРІЗНІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ  

Increase gender equality and non-discrimination 

 

ІСТОРІЇ УСПІХУ  

 Сприяння розвитку громадянського суспільства  

 Сприяння розвитку незалежних ЗМІ  

 Ратифікація міжнародних інструментів та впровадження відповідного 

законодавства щодо ґендерної рівності та недискримінації по всьому регіону 
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 З 2016 року понад 300 місцевих органів влади в країнах Східного партнерства зобов’язалися 

надати план щодо місцевого економічного розвитку (і 180 органів вже розробили такі плани), 

водночас було запущено 16 міських демонстраційних проєктів щодо місцевого економічного 

розвитку.  

 12 фокусних регіонів було відібрано в п’яти країнах Східного партнерства для максимізації 

впливу та візуальної представленості допомоги ЄС.  

 П’ять із шести Східних країн-партнерів висловили свою зацікавленість у смарт-спеціалізації, 

причому Україна та Молдова вже просунулися в розробці стратегій, і нові заходи смарт-

спеціалізації наразі розробляються для Грузії, Вірменії та Білорусі.  

СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА  
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення інвестиційного клімату й бізнес-середовища та 

розкриття потенціалу зростання малих та середніх підприємств 

 З 350 млн євро в рамках нових програм доступу до фінансування, запущених з кінця 2016 року, 

близько 50% мобілізують кредитування в місцевій валюті.  

 Фонд структурних реформ підтримав розвиток планів дій щодо розробки небанківських 

альтернатив для фінансування МСП.   

 Кредитні реєстри наявні в усіх країнах Східного партнерства.  

 

 

 У 2019 році країни-партнери ухвалили спільну дорожню карту та зобов’язалися підписати 

Регіональну роумінгову угоду у 2020 році щодо зменшення тарифів на роумінг.  

 Усі країни-партнери розробляють Національні стратегії широкосмугового зв’язку  відповідно до 

аналогічних стратегій ЄС. 

 Розпочалися координаційні заходи щодо транскордонної смуги частот 700 МГц, які значно 

просунулися в Грузії, Молдові та Білорусі. 

 Кількість компаній із країн, що підписали Угоду про ГВЗВТ, які здійснюють експорт до ЄС, значно 

зросла з 2015 року: в Грузії на 46%, у Молдові на 48% і в Україні на 24%. 

 З 2016 до 2019 року обсяги торгівлі між усіма Східними країнами-партнерами та ЄС зросли: на 27% 

з Вірменією, на 55% з Азербайджаном, на 40% з Білоруссю, на 7% з Грузією, на 42% з Молдовою 

та на 50% з Україною. 

 Обсяги внутрішньорегіональної торгівлі між шістьома Східними країнами-партнерами зросли з 

2016 до 2018 року на 51%. 

 Понад 18000 малих і середніх підприємств (МСП) (близько 70% від усіх МСП у країнах, що 

підписали Угоду про глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ)) отримали користь від 

фінансової допомоги ЄС з 2016 року. В результаті цього було створено або підтримано більш ніж 

90000 робочих місць. 

 Понад 420 організацій підтримки бізнесу отримали допомогу ЄС у рамках ініціативи EU4Business. 

 У 2020 році покращився індекс політики щодо МСП (+18% у порівнянні з 2016 роком), зокрема, 

було продемонстровано значний прогрес у галузі інституційної структури та підприємницького 

людського капіталу.   

Створення нових можливостей для працевлаштування на 

місцевому та регіональному рівні 

7 
Гармонізація цифрових ринків 

Підтримка внутрішньорегіональної торгівлі між країнами-

партнерами, а також між країнами-партнерами та ЄС 
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Подолання розривів у доступі до фінансів та фінансової 

інфраструктури 
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СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ДІЙ  

 

Покращення життя людей через інвестування в малий бізнес у Молдові та Білорусі  

 

У 2016 році в Молдові компанія, що 

спеціалізується на гідротехнічних роботах 

та базується в Кишиневі, отримала 

інвестиційний кредит, що фінансується 

ЄС. Кредит було надано для закупівлі  

високоефективної техніки для очищення 

русла річки Дурлешти, в рамках проєкту 

ЄС. Такі заходи врятували річку від 

пониження рівня русла, зробили 

територію більш привабливою для 

інвестицій, а також покращили життя 

1000 людей, що живуть поблизу річки.  

 

У 2018 році ЄС підтримав невелику 

компанію в Білорусі, що спеціалізується 

на передовій системі голографічних 3D-

зображень. Система забезпечує ефект 

занурення та дозволяє глядачам 

створювати, управляти та відтворювати 

3D-відео, які створюють враження 

нерухомого зависання в повітрі. ЄС 

допоміг компанії посилити управлінську 

ефективність та продуктивність. Це 

дозволило підвищити прибутковість 

компанії та допомогло створити або підтримати 150 робочих місць. Продукція компанії 

тепер вийшла на міжнародні бренди та ринки, а компанія досліджує способи 

використання інтерактивних голограм у різних секторах, у тому числі в освіті та 

медицині. 

 

ІСТОРІЇ УСПІХУ  

 Забезпечення джерел фінансування для МСП  

 Інкубація та попередня акселерація стартапів у галузі інформаційних та 

комунікаційних технологій (ІКТ), а також розвиток навичок у сфері інновацій, 

підприємництва та креативності   

 Електронний цифровий підпис, електронна торгівля, електронна комерція, електронна 

митниця та електронна логістика   

 Внутрішньорегіональна торгівля та повне виконання торговельних угод  

 Переговори щодо приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами також потребують спільних зусиль у найближчі роки. 
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СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 У Грузії, Молдові та Україні було розроблено стратегії щодо реформи державного 

управління відповідно до «Принципів державного управління». Вірменія провела своє 

перше базове оцінювання відповідно до «Принципів державного управління».  

 Усі шість Східних країн-партнерів запровадили послуги сервісних центрів, що 

працюють за принципом «єдиного вікна», та електронного урядування, що дозволило 

зробити їхні адміністрації більш доступними та сервісно-орієнтованими.  

 Посилилася взаємодія з громадянами в країнах Східного партнерства через діалог 

громадянського суспільства високого рівня у Вірменії, Грузії та Україні. Це допомагає 

створити умови для більш відкритих та підзвітних державних адміністрацій у країнах 

Східного партнерства.  

 Грузія, Молдова та Україна ухвалили стратегії та плани дій щодо кіберзлочинності. 

Хоча вони ще не повністю узгоджені з Будапештською конвенцією, всі шість Східних 

країн-партнерів створили спеціалізовані підрозділи з кіберзлочинності.  

 Посилилися спільні розслідування між Східними країнами-партнерами та Європолом.  

 Було проведено дослідження щодо гібридних загроз спільно з Молдовою та Грузією.  

 Було розроблено п’ять регіональних керівництв та інструментів, присвячених питанням 

управління ризиками затоплення та підвищення обізнаності стосовно стихійних лих і 

волонтерської діяльності щодо цивільного захисту населення.  

 Було здійснено початкові заходи щодо створення системи моніторингу досвіду роботи 

суддів та прокурорів. Вони включають створення онлайн-системи оцінювання прокурорів 

у Грузії та заплановані роботи або ініціативи у Вірменії та Україні.  

 Вірменія вдосконалила стратегічну базу сектору юстиції, в тому числі через ухвалення 

нової всеохопної стратегії реформ сектору юстиції.  

Посилення співпраці в галузі безпеки 

 

Підтримка реалізації реформи державного управління 

 Нормативно-правова база щодо конфіскації наявна у Вірменії, Азербайджані, Грузії, 

Молдові та Україні та охоплює різні режими конфіскації.  

 Системи щодо декларації активів та конфліктів інтересів наявні у Вірменії, Грузії, 

Молдові та Україні. 

 Україна створила Вищий антикорупційний суд та обрала суддів для цього суду у 

співпраці з міжнародними експертами.  

 

Підтримка реалізації основних судових реформ 

Посилення верховенства права та антикорупційних механізмів 

 

 

 

   

 



СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ДІЙ  

 

Боротьба з корупцією в Україні   

У вересні 2019 року в Україні було створено Вищий антикорупційний суд для розгляду справ 

комплексної корупції високого рівня проти посадових осіб та політиків вищого рангу. Такі справи 

щодо корупції високого рівня розслідуються Національним антикорупційним бюро України 

(НАБУ), а кримінальне переслідування у таких справах здійснюється спеціальною прокуратурою. 

Допомога ЄС варіювала від надання технічних консультацій щодо відповідної законодавчої та 

інституційної бази до забезпечення обладнання та організації навчання. Суд було створено на 

основі жорсткої та надзвичайно прозорої процедури відбору, яка зараз дублюється в інших 

процесах відбору та перевірки по всій Україні. Цей процес наразі привертає значну увагу з боку 

інших країн. Зараз суд є повністю діючим, і перших 38 суддів було обрано міжнародними 

незалежними експертами. Суд вже виніс перші два рішення у справах щодо угоди про визнання 

вини. Також очікується, що буде винесено ще більше рішень у найближчі місяці та буде проведено 

багато слухань у справах, що викликали широкий суспільний резонанс.  

 

Доступ до державних та приватних 

послуг в Азербайджані   

За підтримки ЄС державні послуги тепер більш 

доступні в Азербайджані завдяки державній 

агенції ASAN. ASAN складається з центрів, що 

функціонують за принципом «єдиного вікна» 

та надають понад 300 послуг, у тому числі такі 

послуги: реєстрація народження, смерті та 

шлюбу; посвідчувальні документи про особу; 

паспорти; водійські права; реєстрація 

нерухомості; реєстрація компаній; електронні візи. Мережа центрів ASAN має мобільну службу, що 

забезпечує доступ до послуг для людей у віддалених районах. Покращивши візуальний супровід та 

професіоналізм системи надання державних послуг в Азербайджані, служба ASAN отримала 

Премію ООН за внесок у розвиток державної служби у 2015 році. ASAN, що означає «легко» 

азербайджанською, значно покращила життя громадян, зробивши доступ до послуг легшим та 

швидшим завдяки використанню сучасних технологій. 

 

ІСТОРІЇ УСПІХУ  

 Боротьба з комплексною корупцією та корупцією на високому рівні по всьому регіону, а 

також створення антикорупційної інституційної бази. Створення цієї бази повинно 

передбачати створення систем моніторингу результатів діяльності щодо ведення справ, 

ефективне використання інструментів фінансових розслідувань та забезпечення 

відкритого доступу до всіх даних реєстрів щодо бенефіціарного права власності   

 Наймання персоналу на основі заслуг, зменшення кількості нерозглянутих справ, а також 

приведення у виконання судових рішень щодо цивільних та адміністративних справ   

 Боротьба з організованою злочинністю   

 Боротьба з гібридними загрозами, в тому числі з кіберзагрозами, з метою посилення 

критичної інфраструктури  
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ  

 
Посилення безпеки енергопостачання  

 

 

 

Підвищення енергоефективності та збільшення використання 
відновлюваної енергії; скорочення викидів парникових газів  
 

 

 

 

 

 

Розширення основної Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T)   

 

 

 

 

 Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна ухвалили нові закони про екологічне 

оцінювання стратегій, планів та інвестиційних проєктів.  

 З метою охорони та приєднання природних територій, об’єкти Смарагдової мережі наразі 

існують у Білорусі (155 об’єктів), Грузії (58 об’єктів), Молдові (61 об’єкт) та Україні (377 

об’єктів). Вірменія та Азербайджан офіційно визначили 23 та 17 об’єктів відповідно.  

 Підтримка ЄС сприяла розробці сучасної водної політики на рівні річкових басейнів, що 

охоплює 500000 км² та впливає на життя понад 30 млн людей по всьому регіону. З 2017 року 

Вірменія, Білорусь та Молдова ухвалили чотири плани управління річковими басейнами 

відповідно до цільових показників ЄС. Всі країни отримали сучасне обладнання для кращого 

моніторингу та зменшення взаємодії людей із токсичними забруднюючими речовинами.  

 Дані щодо довкілля з усіх шести Східних країн-партнерів доступні на онлайн-платформі  

інструмента відстежування, що управляється Європейським агентством із навколишнього 

середовища (EEA).  

 

 Було підписано «Взаєморозуміння високого рівня» про формування індикативної 

розширеної основної Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), і відповідний 

Делегований законодавчий акт Європейської Комісії набув чинності в січні 2019 року. 

Індикативний інвестиційний план дій щодо TEN-T визначив пріоритетні інвестиційні 

проєкти. Також було створено фонд технічної допомоги в розмірі 20 млн євро для підтримки 

впровадження TEN-T. 

 Всі країни ухвалили Декларацію про безпеку дорожнього руху. Інвестиційні програми з 

безпеки дорожнього руху було ухвалено у Вірменії, Азербайджані та Україні.  

  

СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ   

 У рамках Угоди мерів 187 органів місцевої влади зобов’язалися скоротити викиди CO2 на 

20% до 2020 року, і 240 органів місцевої влади зобов’язалися скоротити викиди на 30% до 

2030 року.  

 Фонд E5P («Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології») виділив 

понад 150 млн євро у вигляді інвестиційних грантів для 36 проєктів, забезпечивши користь 

для 8 млн людей. Це дозволило залучити інвестиції загалом на суму близько 800 млн євро. 

E5P наразі охоплює всі шість країн, причому Азербайджан долучився у 2019 році.  

 Ініціатива високого рівня з енергоефективності, підтримувана ЄС та міжнародними 

фінансовими інституціями, посилила політичну участь у Вірменії, Грузії та Україні. Зокрема, 

Україна створила фонд енергоефективності для житлових будівель.  

 Україна ухвалила положення щодо озонового шару та фторованих парникових газів, а також 

«Закон про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» у грудні 

2019 року.  

 

Support the environment and adaptation to climate change 
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 Завершується будівництво Південного газового коридору, приєднано різні частини 

(Південно-Кавказький газогін, Трансадріатичний газопровід та Трансанатолійський газогін); в 

листопаді 2019 року в Греції відбулася урочиста церемонія з приводу завершення будівництва 

Трансанатолійського газогону.  

 Україна завершила впровадження третього енергетичного пакету щодо анбандлінгу. 

15 

Підтримка охорони довкілля та адаптації до змін клімату  



СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ   

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ДІЙ   

 
Співпраця заради більш 
екологічно чистого та 
безпечного довкілля в Грузії   

У Тбілісі (Грузія) фінансований 

Євросоюзом проєкт закупив для 

міста 143 сучасних автобуси, що 

працюють на стисненому 

природному газі. Блакитні 

автобуси покращили автобусні перевезення для 1,2 млн мешканців міста через 

підвищення рівня безпеки та ефективності громадського транспорту. Нові екологічно 

чисті автобуси спроможні розміщувати осіб з інвалідністю, людей похилого віку та 

батьків із дітьми, а також зменшувати забруднення. Наталія Мазіашівілі рада 

користуватися цими новими автобусами: «Як мати двох дітей, я вважаю, що чисте 

повітря та довкілля є дуже важливими», - каже вона. «Ось чому ці нові автобуси, що є 

екологічно чистими, дуже бажані. Я користуюся ними майже щодня».  

 

Заощадження заради 

енергоефективності в Молдові  

У Кантемірі (Молдова) з’явився 

перший дитячий садочок, що 

пройшов термомодернізацію 

відповідно до європейських 

стандартів. Чотири освітні 

заклади в місті також 

переходять на відновлювані 

джерела енергії завдяки 

підтримці ЄС. Роботи з 

модернізації включають: 

теплоізоляцію фасадів; установлення котлів на біомасі та окремих контрольних точок 

опалення; встановлення сонячних колекторів та фотоелектричних панелей; а також 

заміну внутрішніх систем освітлення світлодіодами. В результаті цих заходів 50-річна 

будівля тепер пропонує покращені умови навчання для 135 дітей. Вони також 

дозволяють споживати щонайменше на 20% менше енергії та боротися зі змінами 

клімату.        

ІСТОРІЇ УСПІХУ  

 Проєкти щодо приєднання в газовому та електроенергетичному секторах, у тому числі 

анбандлінг операторів газотранспортної системи в країнах-Договірних сторонах 

Енергетичного співтовариства  

 Моніторинг та впровадження заходів щодо скорочення викидів CO2 відповідно до 

Паризької угоди   

 Доступ до фінансування в галузі клімату  

 Адаптація до змін клімату   

 Стан навколишнього середовища  

 Стале управління природними ресурсами та охорона біорізноманіття 
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СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО  
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Створення Європейської школи Східного партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Збільшення інвестицій у розвиток навичок, підприємництва та 
можливостей для працевлаштування молоді  

Забезпечення прогресу в Діалогах щодо візової лібералізації та 

Партнерствах у сфері мобільності  

 

 

 

20 Інтеграція дослідницьких та інноваційних систем і програм 
Східного партнерства та ЄС  

 

 

 

 Чотири країни Східного партнерства є асоційованими членами програми ЄС з досліджень 

та інновацій «Горизонт 2020». Зацікавлені сторони в галузі досліджень та інновацій з цих 

чотирьох країн також є учасниками відповідних мереж/платформ ЄС. 

 Усі країни-партнери мають повний доступ до всіх програм фінансування «Горизонт 

2020» для індивідуальних дослідників, причому 135 із них вже отримали грант. У 

рамках програми «Дії Марії Склодовської-Кюрі» 915 дослідників із країн Східного 

партнерства користуються підтримкою ЄС. 

 Національні дослідницькі та освітні мережі з усіх країн-партнерів приєднані до 

Пан’європейської мережі GÉANT, а також до міжнародного роумінгового сервісу Eduroam.  

 

 Європейську школу Східного партнерства у Тбілісі було відкрито у вересні 2018 року. 65 

студентів школи з усіх Східних країн-партнерів отримали фінансовану ЄС стипендію для 

участі в програмі Міжнародного бакалавріату (IB) з акцентом на європейських дослідженнях. 

Етап II проєкту було запущено у 2019 році з метою створення повноцінної Європейської 

школи Східного партнерства до 2023 року в рамках Міністерства освіти Грузії.  

 Програма з розвитку потенціалу Erasmus+ у рамках ініціативи EU4Youth допомогла 

профінансувати 100 проєктів, що співпрацюють із 265 організаціями Східного партнерства. 

Ці проєкти підтримали громадську активність та підприємництво серед молодих людей. 

Гранти EU4Youth підтримали шість масштабних проєктів щодо зайнятості, можливостей 

працевлаштування та переходу від навчання до роботи молоді. Це принесло користь 

23 000 молодих людей у регіоні. 

 Програма Erasmus+ стимулює мобільність та якість формального й неформального навчання. 

З 2016 року 32000 студентів та викладачів зі Східних країн-партнерів узяли участь у 

програмах академічного обміну, 46000 молодих людей взяли участь в інших програмах 

обміну, поїздок та волонтерської діяльності, близько 500 студентів магістерських програм 

отримали стипендію Erasmus Mundus, і близько 3000 шкіл та 7600 вчителів було об’єднано 

через eTwinning Plus.  

 Усі Східні країни-партнери беруть участь у структурному діалозі в рамках Туринського 

процесу щодо реформ професійної освіти з метою покращення розвитку людського 

капіталу, професійної освіти та політик щодо навчання.  

 Вірменія, Грузія, Молдова та Україна підписали угоди щодо участі у програмі «Креативна 

Європа». Культурні організації зі Східних країн-партнерів взяли участь у 44 проєктах. 

 Грузія, Молдова та Україна продовжують досягати цільових показників Плану дій з 

лібералізації візового режиму. У січні 2020 року з Білоруссю було підписано Угоди про 

спрощення видання віз та про реадмісію. 

 Модернізація пунктів перетину кордону відбувається згідно з планом. Мережа наразі 

допомогла створити спільні пункти пропуску на переході через українсько-польський та 

українсько-молдовський державні кордони.  

 Стратегії інтегрованого управління кордонами було запроваджено майже в усіх 

Східних країнах-партнерах, і наразі налагоджено структуровану співпрацю.  



СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ДІЙ  

 

 

 

 

Перша Європейська школа Східного партнерства  

У вересні 2018 року перша Європейська школа Східного партнерства за межами ЄС відкрила свої 

двері у Тбілісі (Грузія) для понад 30 

талановитих учнів з усіх шести країн-

партнерів. Ці учні не лише отримують 

високоякісну освіту, але й також вивчають 

нові мови та знайомляться із широкою 

низкою культур. У рамках фінансованої ЄС 

стипендіальної програми студенти можуть 

взяти участь в інноваційній програмі 

Міжнародного бакалавріату (IB), що поєднує в 

собі навчальну програму IB та навчання з 

унікальним фокусом на європейських 

дослідженнях. Програма Міжнародного 

бакалавріату також просуває 

мультикультурні обміни та цінності ЄС. 

Молоді студенти можуть обирати курси 

навчання, знайомитися з різними людьми з усього регіону Східного партнерства, а також брати 

участь у волонтерській діяльності, що є частиною академічної програми. На сьогодні 65 студентів 

стали частиною цього досвіду.  

 

ЄС підтримує цифрову освіту у Вірменії   
 

У 2019 році у Вірменії було запущено Центр 

конвергенції інженерних та прикладних наук 

ЄС - TUMO. Його мета – надати молодим 

людям доступ до проєктного та секторно-

орієнтованого навчання у професіоналів у 

галузі високих технологій. Організований як 

хаб для досліджень, освітнього 

підприємництва та стартапів, центр слугує 

інкубатором для бізнесів та талановитих 

людей. Він орієнтований на сприяння 

інноваціям та створення робочих місць майбутнього. Центр площею 15000 кв. м розміщуватиме 

інфраструктуру для: освітніх програм (лабораторії TUMO); факультету інформаційних технологій 

та прикладної математики Французького університету; школи програмування; 42 спільних 

дослідницьких лабораторій; підрозділів з питань галузі високих технологій; конференц-центру; та 

комерційного простору, що приносить дохід, для забезпечення довгострокової життєздатності 

центру.   

 Якість освіти та методів викладання   

 Навчання впродовж всього життя   

 Вирішення проблем щодо працевлаштування молоді та «відтоку мізків»   

 Дослідження та інновації   

 Використання смарт-спеціалізації та передання технологій з метою: (i) покращення 

показників діяльності та конкурентоспроможності; (ii) розвитку регіональної та 

місцевої економіки.  

 

ІСТОРІЇ УСПІХУ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСКРІЗНІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ  
СТАТУС 

(з 2016 року) 
ЗМІНИ  
(з 3/19) 

1. Посилення взаємодії з організаціями громадянського суспільства    

2. Посилення ґендерної рівності та недискримінації  
  

3. 
Посилення стратегічних комунікацій та підтримка плюралізму й 
незалежності засобів масової інформації    

 
 

СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА  
  

4. 
Покращення інвестиційного клімату й бізнес-середовища та розкриття 
потенціалу зростання малих та середніх підприємств (МСП)  
 

  

5. 
Подолання розривів у доступі до фінансів та фінансової інфраструктури  
   

6. 
Створення нових можливостей для працевлаштування на місцевому та 
регіональному рівні    

7. Гармонізація цифрових ринків  
  

8. 
Підтримка внутрішньорегіональної торгівлі між країнами-партнерами, 
а також між країнами-партнерами та ЄС    

 
 

СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
  

9. Посилення верховенства права та антикорупційних механізмів    

10. Підтримка реалізації основних судових реформ  
  

11. Підтримка реалізації реформи державного управління  
  

12. Посилення співпраці в галузі безпеки  
  

 
 

СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ  
  

13. Розширення основної Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T)  

 

14. Посилення безпеки енергопостачання     

15. 
Підвищення енергоефективності та збільшення використання 
відновлюваної енергії; скорочення викидів парникових газів    

16. Підтримка охорони довкілля та адаптації до змін клімату     
 
 

СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО  
  

17. 
Забезпечення прогресу в Діалогах щодо візової лібералізації та 
Партнерствах у сфері мобільності  

 

 

18. 
Збільшення інвестицій у розвиток навичок, підприємництва та 
можливостей для працевлаштування молоді    

19. Створення Європейської школи Східного партнерства    

20. 
Інтеграція дослідницьких та інноваційних систем і програм Східного 
партнерства та ЄС    

 

Реалізація з 2016 року: виконано ; за графіком ; помірний прогрес   

Зміни з березня 2019 року: зміни відсутні  ; прогрес  
 

 


