
20 КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ:

 НАСКРІЗНІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ:  

1 Посилення взаємодії з організаціями 
громадянського суспільства 

2 Посилення гендерної рівності та 
недискримінації 

3 Посилення стратегічних комунікацій та 
підтримування плюралізму й незалежності 
засобів масової інформації 

#strongertogether

 СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА   
Економічний розвиток та  
ринкові можливості: 

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 Підтримування внутрішньорегіональної 
торгівлі між країнами-партнерами та ЄС 

 СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ    

Зміцнення інститутів та 
забезпечення належного 
управління: 

9 Посилення механізмів верховенства права 
та антикорупційних механізмів  

10 Підтримування реалізації основних 
судових реформ  

11 Підтримування реалізації реформи 
державного управління 

12 Посилення співпраці в галузі безпеки 

 СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ   

Взаємозв’язки, енергоефективність, 
охорона довкілля та зміни клімату:

13 Розширення основних мереж 
Транс’європейської транспортної мережі 
(TEN-T) 

14 Посилення безпеки енергоресурсів 

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

16 Підтримування охорони довкілля та 
адаптації до кліматичних змін 

 СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО   

Мобільність та контакти  
між людьми:

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

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

19 Створення Європейської школи Східного 
партнерства  

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

20 ключових завдань на період до 
2020 року: забезпечення відчутних 
результатів для громадян 



 СИЛЬНІША ЕКОНОМІКА     
Розвиток економічної сталості країн-партнерів Східного 
партнерства лежить в основі сприяння ЄС забезпеченню 
сталості та стабільності сусідства. В цьому контексті 
ЄС та країни-партнери СП спільно працюють над 
розвитком сильнішої, диверсифікованої та динамічної 
економіки в країнах регіону. Це передбачає надання 
допомоги малим та середнім підприємствам (МСП) 
в цілях їхнього зростання; залучення інвестицій та 
створення робочих місць у нових секторах; а також 
розширення можливостей торгівлі через надання 
підтримки під час виходу на нові ринки.  

 ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?    
 Незважаючи на те, що частка МСП становить від 83% до 

99% усіх підприємств у країнах регіону СП, на них припадає 
лише близько половини всіх робочих місць у регіоні. В ЄС на 
МСП припадає більш ніж 2/3 всіх робочих місць, також на 
цих підприємствах було створено 85% нових робочих місць 
впродовж п’яти останніх років.

 З моменту запуску Східного партнерства (у 2009 році) за 
допомогою фінансування ЄС та інших донорів для підтримки 
МСП у східних країнах-партнерах було виділено 1,5 млрд. 
євро, що посприяло створенню 10 000 нових робочих місць, 
наданню понад 100 000 позик підприємствам та навчанню  
20 000 осіб.

 ЯКИМИ БУДУТЬ ПОДАЛЬШІ КРОКИ?  
 Позики для МСП в національній валюті: виділення 100 млн. 

євро з метою забезпечення надання щонайменше ¼ фінансової 
підтримки ЄС для МСП у національній валюті, а також 
надання всебічної політичної підтримки для розвитку місцевої 
фінансової інфраструктури, що збільшить кількість варіантів 
фінансування для подальшого розвитку приватного сектору.

  Пакет щодо цифрових технологій: виділення 50 млн. євро, 
які буде спрямовано на:

1. вжиття конкретних заходів щодо гармонізації ціноутворення 
для роумінгу та зниження тарифів на роумінг між країнами-
партнерами;  

2. забезпечення зручнішого та дешевшого доступу до мережі 
Інтернет, з приділенням особливої уваги сільським територіям, 
через реалізацію національних стратегій щодо широкосмугових 
мереж зв’язку та запуск перших програм щодо широкосмугової 
інфраструктури;   

3. підтримання створення робочих місць у нових цифрових 
галузях.

 Розширення торгівлі: поглиблення торговельних відносин ЄС 
з країнами-учасниками Угоди про поглиблену та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі, а також із країнами, що не є учасниками 
такої угоди, паралельно із фокусуванням уваги на торгівлі між 
країнами-партнерами.

 СИЛЬНІШІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ  
Покращення транспортних сполучень та інфраструктури, 
посилення енергетичної сталості через зміцнення 
взаємозв’язків у галузі енергетики, а також підвищення 
енергоефективності та збільшення використання 
відновлюваної енергії з метою скорочення викидів 
парникових газів – основні пріоритетні напрями співпраці 
ЄС з країнами-партнерами. Такі заходи сприяють посиленню 
сталого економічного розвитку та забезпеченню відчутних 
вигод для громадян через зменшення енергетичної 
залежності та обсягів споживання енергії.

 ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?   
 В середньому економіка країн-партнерів є втричі більш 

енергоємною, ніж економіка держав-членів ЄС.

 Понад 300 муніципалітетів, що охоплюють 20 мільйонів осіб 
у країнах Східного партнерства, долучилися до ініціативи ЄС 
«Угода мерів». Це допоможе скоротити викиди CO2 на майже 
20 млн. тонн до 2020 року, що прирівнюється до насадження 
близько 500 млн. дерев. 

 ЯКИМИ БУДУТЬ ПОДАЛЬШІ КРОКИ?  

 Розширення основних мереж Транс’європейської 
транспортної мережі (TEN-T): виділення 150 млн. євро, 
залучення понад 1 млрд. євро стратегічних інвестицій для 
підтримки розвитку доріг, залізничних шляхів, портів та 
аеропортів у регіоні.

 Пакет щодо енергоефективності: виділення 225 млн. 
євро – інвестицій в галузі енергоефективності, спрямованих на 
охоплення більшої кількості людей, муніципалітетів та МСП, 
надання допомоги в скороченні затрат на енергоресурси, 
покращення рівня життя, а також сприяння в подоланні 
наслідків зміни клімату.

 СИЛЬНІШЕ СУСПІЛЬСТВО  
Розвиток мобільності та контактів між людьми зближує 
суспільства та забезпечує відчутні вигоди для громадян. 
ЄС та країни-партнери спільно здійснюють інвестиції в 
розвиток навиків, підприємництва та можливостей для 
працевлаштування молоді, в тому числі через розробку 
освітньої політики та систем, що сприяють формуванню 
сильнішого суспільства, а також зростанню рівня зайнятості 
молоді та впровадженню інновацій.

 ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?   

 Економічний розвиток та покращені перспективи 
працевлаштування, розвиток навиків та долучення молоді 
до суспільного життя вважаються ключовими векторами для 
розвитку процвітаючого та сталого суспільства.

 З 2014 року 10 400 студентів з країн Східного партнерства 
пройшли навчання в іноземних університетах у країнах ЄС або 
країнах Східного партнерства.  

 ЯКИМИ БУДУТЬ ПОДАЛЬШІ КРОКИ?  
Пакет щодо молоді та освіти: 340 млн. євро:

 розширення можливостей для обміну та мобільності, які 
дозволять більш ніж 80 000 молодих людей, працівників 
з питань молоді, студентів та представників академічного 
персоналу скористатися перевагами програми «Erasmus+»;

 запуск Європейської школи Східного партнерства в Тбілісі та 
посилення співпраці між школами, з’єднання між собою 1 000 
закладів через платформу eTwinning Plus; 

 підтримування молодих лідерів Східного партнерства, 
в тому числі в рамках ініціативи «Посли європейської 
молоді», сприяння розвитку потенціалу молодіжних 
організацій, а також можливостей для працевлаштування та 
підприємництва молоді в рамках ініціативи «EU4Youth».

 СИЛЬНІШЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
Посилення зусиль щодо зміцнення інститутів та забезпечення 
належного державного управління є ключовим пріоритетом 
ЄС в регіоні СП, де продовжують існувати проблеми. Було 
досягнуто значного прогресу в деяких країнах-партнерах у  
запровадженні незалежних спеціалізованих антикорупційних 
органів, а також реалізації реформ державного управління 
та судової системи, з фокусом на забезпеченні покращених, 
ефективніших та прозорих послуг для громадян.

 ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?   

 Громадянське суспільство відграє ключову роль у посиленні 
підзвітності та прозорості в країнах-партнерах. 

 З 2014 року ЄС надав 95 млн. євро для підтримки 
громадянського суспільства, охопивши понад 600 організацій 
громадянського суспільства, а також запустив Програму 
стипендій для громадянського суспільства, в рамках якої вже 
було відібрано 29 стипендіатів.

 ЯКИМИ БУДУТЬ ПОДАЛЬШІ КРОКИ? 
Надання 170 млн. євро з метою сприяння покращенню 
державного управління через належне реагування на місцеві 
тенденції в галузі соціальних інновацій, що передбачає 
забезпечення ефективнішого використання субгрантів та 
надання інституційної підтримки організаціям громадянського 
суспільства. Окрім цього, такі ініціативи будуть спрямовані на: 

 збільшення підтримки для активної громадянської позиції 
та мобілізації місцевих ресурсів: запровадження місцевих 
мов у наданні підтримки та диверсифікація просвітницько-
інформаційних заходів допоможуть залучити ширший спектр 
гравців та забезпечити покращені послуги для громадян; 

 посилення публічної підзвітності, формування громадської 
експертизи та налагодження внутрішньорегіональної співпраці;

 підготовку молодих лідерів в рамках 80 Стипендій для 
громадянського суспільства та 300 молодіжних лідерів в 
рамках ініціативи «EU4Youth».

Метою Східного партнерства (СП), 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 
продемонструвати та забезпечити відчутні вигоди та 
конкретні результати для повсякденного життя громадян 
всього регіону, зосередившись на реалізації 20 ключових 
завдань до 2020 року в чотирьох ключових пріоритетних 
напрямах:


