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Інвестыцыйна-эканамічны план для Усходняга партнёрства

 РАЗАМ   дзеля 
стварэння ўстойлівай і 
інтэграванай эканомікі

Усходняе партнёрства мае на мэце паглыбіць і ўмацаваць адносіны паміж Еўрапейскім 
Cаюзам, краінамі ЕС і Азербайджанам, Арменіяй, Беларуссю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Яно 
абапіраецца на прынцыпы інклюзіўнасці і дыферэнцыяцыі, якія прадугледжваюць індывідуальны 
падыход і пашыранае супрацоўніцтва на аснове стымулаў. Зыходзячы з «20 ключавых вынікаў 
да 2020 года», Сумеснай заявы ў сакавіку 2020 года і Заключэнняў Савета ў маі 2020 года, ЕС 
прапанаваў прыярытэты Усходняга партнёрства на перыяд пасля 2020 года. У адпаведнасці з 
пяццю мэтамі палітыкі гэтыя прыярытэты павысяць устойлівасць краін Усходняга партнёрства 
дзякуючы інвестыцыям у два кампаненты.

Аднаўленне, устойлівасць і рэформы: прыярытэты Усходняга партнёрства на перыяд пасля 
2020 года

 РАЗАМ   дзеля 
падсправаздачных 
інстытутаў, вяршэнства 
права і бяспекі

 РАЗАМ   дзеля 
ўстойлівасці да змены 
клімату і навакольнага 
асяроддзя

 РАЗАМ   дзеля 
ўстойлівай 
лічбавай 
трансфармацыі

 РАЗАМ      
дзеля жыццяздольных, 

гендарна раўнапраўных, 
справядлівых і інклюзіўных 

грамадстваў

ІНВЕСТЫЦЫІ
Падтрымаць сацыяльна-эканамічнае аднаўленне 
пасля COVID-19 у краінах Усходняга партнёрства і 

актывізаваць яго за кошт паскоранага пераходу да 
«зялёных» і лічбавых тэхналогій. Гэтая падтрымка 

ўключае інвестыцыйна-эканамічны план з 
флагманскімі ініцыятывамі для кожнай краіны.

КІРАВАННЕ
У аснове нашага партнёрства ляжаць інвестыцыі 

ў рэформы і павага агульных падставовых 
каштоўнасцяў. Гэта падтрымка дэмакратыі, правоў 
чалавека, рэформ дзеля ўсталявання вяршэнства 

права, дапамога ў барацьбе з карупцыяй, вырашэнне 
гендарных праблем, падтрымка грамадзянскай 

супольнасці і незалежных СМІ.
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Новы ключавы элемент — інвестыцыйна-эканамічны 

план. З бюджэту ЕС на яго будзе вылучана 2,3 млрд 

еўра ў выглядзе грантаў, змешанага фінансавання 

і гарантый. Гэтыя сродкі падтрымаюць аднаўленне 

пасля пандэміі і ўстойлівае пераўтварэнне эканомік 

краін Усходняга партнёрства, зробяць іх больш 

інтэграванымі. План можа прыцягнуць да 17 млрд еўра 

дзяржаўных і прыватных інвестыцый. 

Ён уключае ў сябе:
 

 паляпшэнне транспартных зносінаў

 доступ да фінансаў для малых і сярэдніх 
прадпрыемстваў

 інвестыцыі ў акцыянерны капітал для павышэння 
канкурэнтаздольнасці і інтэграцыі ў вытворча-збытавыя 
ланцужкі ЕС

 падтрымку пераходу да лічбавых тэхналогіяў 

 інвестыцыі ва ўстойлівасць навакольнага асяроддзя і 
клімату, у тым ліку ў энергаэфектыўнасць 

 дасягненне ўстойлівасці здароўя і развіццё чалавечага 
капіталу

Для кожнай з краін Усходняга партнёрства план прадугледжвае шэраг флагманскіх ініцыятываў. У іх уваходзяць 

канкрэтныя прыярытэтныя праекты, якія даюць адчувальны плён.



10 галоўных мэтаў да 2025 года

Інвестыцыі ў 
канкурэнтаздольную і 

інавацыйную эканоміку

Падтрымка 

500.000 МСП

Інвестыцыі 
ва ўмацаванне 

прававой дзяржавы

Усе высокапастаўленыя чыноўнікі 

дэкларуюць свае эканамічныя 
актывы, іх дэкларацыі падлягаюць 

праверцы.

Інвестыцыі 
ва ўстойлівыя і 

«разумныя» камунікацыі

будаўніцтва і мадэрнізацыя

3.000 км 
асноўных аўтамабільных 

дарог
і чыгункі

Інвестыцыі
ў бяспеку і 

кіберустойлівасць

Узмацненне сістэмы выяўлення і ліквідацыі 
гібрыдных пагрозаў; умацаванне патэнцыялу 

партнёраў у сферы кіберустойлівасці і барацьбы 

з кіберзлачыннасцю, у тым ліку шляхам 

поўнай рэалізацыі Будапешцкай канвенцыі 

Савета Еўропы аб кіберзлачыннасці
Інвестыцыі

ў чалавечы капітал і 
грамадства ведаў

70.000  
магчымасцяў

індывідуальнай мабільнасці 
для студэнтаў і выкладчыкаў, даследчыкаў, 

моладзі і моладзевых работнікаў

Інвестыцыі ва 
ўстойлівую энергетыку

250.000  хатніх гаспадарак скароцяць 
спажыванне энергіі

як мінімум на 20%

Інвестыцыі ў 
інклюзіўнае, гендарна 

раўнапраўнае і разнастайнае 
грамадства і стратэгічныя 

камунікацыі

Падтрымка 2500 мясцовых арганізацый 
грамадзянскай супольнасці, 
120 незалежных СМІ і 2000 

журналістаў

Інвестыцыі ў 
навакольнае асяроддзе і 

клімат

Яшчэ 3 млн чалавек атрымаюць 

бяспечнае водазабеспячэнне. 
Кантроль якасці паветра 

палепшыцца ў 300 гарадах

Інвестыцыі ва 
ўстойлівасць аховы 

здароўя
Вакцынацыя  

850.000   

медыкаў
а таксама паляпшэнне ўмоваў іх працы, 

удасканаленне абсталявання і 
тэрапеўтычных сродкаў

Інвестыцыі
у лічбавую 

трансфармацыю

80%
хатніх гаспадарак 
будуць падлучаныя да 
высакахуткаснага 

інтэрнэту

У рамках комплекснага парадку дня былі вызначаныя 10 галоўных мэтаў да 2025 года. Разам з 
флагманскімі ініцыятывамі для кожнай краіны яны найбольш моцна паўплываюць на змену жыцця 
грамадзян і працы бізнесу.


