
20 КЛЮЧАВЫХ ВЫНІКАЎ ДА 2020:

 СКРАЗНЫЯ КЛЮЧАВЫЯ ВЫНІКІ: 

1 Больш ўзаемадзеяння з арганізацыямі 
грамадзянскай супольнасці. 

2 Павелічэнне гендарнай роўнасці і 
недыскрымінацыі.

3 Умацаванне стратэгічных камунікацый і 
падтрымкі плюралізму і незалежнасці СМІ. 

#strongertogether

 БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА   
Эканамічнае развіццё і новыя 
рынкавыя магчымасці: 

4 Паляпшэнне інвестыцыйнага і дзелавога 
асяроддзя і раскрыццё патэнцыялу росту 
малых і сярэдніх прадпрыемстваў (МСП).    

5 Выпраўленне недахопаў у механізмах 
доступу да фінансаў і ў фінансавай 
інфраструктуры.  

6 Стварэнне новых працоўных месцаў на 
мясцовым і рэгіянальным узроўні.  

7 Гарманізацыя лічбавых рынкаў. 

8 Падтрымка ўнутрырэгіянальнага гандлю 
паміж краінамі-партнёрамі і ЕС. 

 БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ    

Умацаванне дзяржаўных інстытутаў 
і эфектыўнае кіраванне: 

9 Умацаванне вяршэнства закона і 
антыкарупцыйных механізмаў.  

10 Падтрымкa ў ажыццяўленні ключавых 
рэформаў судовай сістэмы.  

11 Падтрымкa ў ажыццяўленні рэформаў 
дзяржаўнага кіравання. 

12 Больш цеснае супрацоўніцтва ў галіне 
бяспекі. 

 БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ   

Узаемасувязь, энергаэфектыўнасць, 
навакольнае асяроддзе і змена 
клімату:

13 Пашырэнне асноўных сетак ТЕС-Т,  
транспарт.

14 Павышэнне надзейнасці 
энергазабеспячэння.

15 Павышэнне энергаэфектыўнасці і 
выкарыстанне аднаўляльных крыніц 
энергіі; скарачэнне выкідаў парніковых 
газаў.

16 Захаванне навакольнага асяроддзя і 
адаптацыя да змены клімату.

 БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА   

Мабільнасць і кантакты паміж 
людзьмі:

17 Прагрэс ў Дыялогу па лібералізацыі 
візавага рэжыму і Партнёрствах ў 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.

20 ключавых вынікаў да 2020 года:  
Працуем на рэальныя вынікі  
для грамадзян



 БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА      
У цэнтры намаганняў ЕС на карысць стабільнага 
добрасуседства ляжыць дапамога ў пабудове 
эканамічнай устойлівасці краін-партнёраў па УП. У 
гэтым кірунку ЕС і краіны-партнёры па УП працуюць 
разам, каб дасягнуць развіцця больш моцнай, 
дыверсіфікаванай і дынамічнай эканомікі рэгіёну. Гэта 
азначае рост дапамогі малому і сярэдняму бізнесу 
(МСП); прыцягненне інвестыцый і стварэнне працоўных 
месцаў у новых сектарах; пашырэнне магчымасцей для 
гандлю шляхам забеспячэння доступу да новых рынкаў.  

 ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?     
 Нягледзячы на тое, што яны складаюць ад  83% да 99% усіх 

кампаній, на малыя і сярэднія прадпрыемствы прыпадае толькі 
менш за палову ўсіх працоўных месцаў у рэгіёне УП? У ЕС на 
долю МСП прыходзіцца больш 2/3 занятых, а за апошнія пяць 
гадоў імі было створана 85% новых працоўных месцаў.

 Ад моманту запуску Усходняга партнёрства ў 2009 годзе Еўрасаюз 
забяспечыў магчымасць выдзялення 1,5 млрд. еўра для падтрымкі 
МСП у краінах Усходняга партнёрства, што паспрыяла стварэнню 
10000 новых працоўных месцаў, выдаў больш за 100 000 крэдытаў 
прадпрыемствам і арганізаваў навучанне для 20 000 чалавек.

 ШТО ДАЛЕЙ?  
 Крэдыты для МСП ў мясцовай валюце: 100 млн. еўра і 

мінімум чвэрць  фінансавай падтрымкі ЕС для МСП мусіць быць 
ў мясцовай валюце, а таксама прадуманая палітыка падтрымкі 
развіцця мясцовай фінансавай інфраструктуры, якая дазволіць 
павялічыць магчымасці фінансавання для далейшага развіцця 
прыватнага сектара.

  Лічбавы пакет: 50 млн. еўра, якія дазволяць:

1. Зрабіць канкрэтныя крокі ў кірунку гарманізацыі роўмінгава 
цэнаўтварэння і зніжэнне тарыфаў на роўмінг паміж краінамі-
партнёрамі.  

2. Забяспечыць больш просты і больш танны доступ да 
інтэрнэту з асаблівым акцэнтам на сельскія раёны праз 
рэалізацыю нацыянальнай стратэгіі развіцця шырокапалоснага 
доступу і запуск першых праграм шырокапалоснай 
інфраструктуры.   

3. Спрыяць стварэнню працоўных месцаў у новых лічбавых 
галінах прамысловасці.

 Павелічэнне аб’ёмаў гандлю: паглыбленне гандлёва-
эканамічных адносін ЕС з як краінамі, якія падпісалі Пагадненні 
аб паглыбленай і ўсёабдымнай зоне свабоднага гандлю 
(DCFTA), так і з тымі, якія іх не падпісалі, з акцэнтам на 
спрыянне гандлю паміж краінамі-партнёрамі. 

 БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ 
Адным з асноўных прыярытэтаў працы ЕС з краінамі-
партнёрамі з’яўляецца паляпшэнне транспартных сувязяў 
і інфраструктуры, спрыянне энергетычнай устойлівасці 
праз умацаванне энергетычных узаемасувязей, 
энергаэфектыўнасць і выкарыстанне аднаўляльных крыніц 
энергіі для скарачэння выкідаў парніковых газаў. Гэта вядзе 
да больш ўстойлівага эканамічнага развіцця і прыносіць 
рэальную карысць для жыцця грамадзян за кошт зніжэння 
энергетычнай залежнасці і спажывання.

 ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?    
 У сярэднім эканомікі краін-партнёраў у тры разы больш 

энергаёмістыя, чым краін-членаў ЕС.

 Больш за 300 муніцыпалітэтаў з краін Усходняга партнёрства 
падпісалі Пакт мэраў ЕС, які ахоплівае 20 мільёнаў чалавек. 

 ШТО ДАЛЕЙ?  

 Пашырэнне ахопу Транс-Еўрапейскай транспартнай сеткі 
(ТЕС-Т): Выдзяленне 150 млн. еўра і эфектыўнае выкарыстанне 
больш за €1 млрд. стратэгічных інвестыцый для падтрымкі і 
развіцця аўтамабільных дарог, чыгункі, партоў і аэрапортаў у 
рэгіёне.

 Пакет энергаэфектыўнасці: 225 млн. еўра для інвестыцый у 
энергаэфектыўнасць, каб ахапіць больш людзей, гарадоў і МСП 
і дапамагчы скараціць выдаткі на электраэнергію, палепшыць 
якасць жыцця і дапамагчы ў барацьбе са змяненнем клімату.

 БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА  
Мабільнасць і кантакты паміж людзьмі збліжаюць 
грамадствы і даюць канкрэтныя выгады для грамадзян. ЕС і 
краіны-партнёры сумесна інвестуюць у паляпшэнне адукацыі, 
прадпрымальніцтва і працаўладкаванне сярод моладзі, у тым 
ліку шляхам распрацоўкі адукацыйнай палітыкі і сістэм, якія 
спрыяюць пабудове больш моцнага грамадства, павелічэнню 
моладзевай занятасці і інавацыйнасці.

 ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?    

 Эканамічнае развіццё і лепшыя перспектывы 
працаўладкавання, павышэнне кваліфікацыі і грамадзянскай 
актыўнасці моладзі разглядаюцца ў якасці ключавых вектараў 
для паспяховага, стабільнага грамадства.

 З 2014 года 10400 студэнтаў з краін Усходняга партнёрства 
прайшлі навучанне ў замежных універсітэтах ў краінах ЕС або ў 
краінах Усходняга партнёрства.

 ШТО ДАЛЕЙ?  
Моладзевы і адукацыйны пакет: 340 млн. еўра:

 Больш магчымасцей для абменаў і мабільнасці ў рамках 
праграмы Erasmus+ для больш за 80 000 маладых людзей, 
супрацоўнікаў моладзевых арганізацый, студэнтаў і 
выкладчыкаў.

 Адкрыццё Еўрапейскай школы Усходняга партнёрства ў Тбілісі 
і запуск супрацоўніцтва школы з 1000 устаноў, далучаных праз 
платформу праграмы eTwinning Plus. 

 Падтрымка маладых лідараў Усходняга партнёрства, у тым 
ліку праз ініцыятыву «Маладыя еўрапейскія амбасадары», 
умацаванне патэнцыялу моладзевых арганізацый і спрыянне 
занятасці і прадпрымальніцтву сярод моладзі ў рамках 
ініцыятывы EU4Youth. 

 БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ  
Галоўным прыярытэтам ЕС у рэгіёне Усходняга партнёрства 
з’яўляецца актывізацыя намаганняў па паляпшэнні 
дзяржаўных інстытутаў і забеспячэнні належнага кіравання, 
бо тут усё яшчэ застаюцца праблемы. Істотны прагрэс быў 
дасягнуты ў некаторых краінах-партнёрах на шляху стварэння 
незалежных спецыялізаваных антыкарупцыйных органаў 
і ажыццяўлення рэформаў у судовай сферы і дзяржаўным 
кіраванні з акцэнтам на забеспячэнне больш якасных, больш 
эфектыўных і празрыстых паслуг для грамадзян.

 ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?    

 Грамадзянская супольнасць грае ключавую ролю ў 
пашырэнні падсправаздачнасці і празрыстасці ў краінах-
партнёрах. 

 З 2014 года ЕС выдзеліў 95 млн. еўра на падтрымку 
грамадзянскай супольнасці, ахапіўшы больш за 600 
арганізацый грамадзянскай супольнасці і распачаўшы 
Стыпендыяльную праграму для грамадзянскай супольнасці, у 
якой ужо ёсць 29 стыпендыятаў.

 ШТО ДАЛЕЙ? 
170 млн. еўра для падтрымкі павышэння эфектыўнасці 
кіравання за кошт адэкватнай рэакцыі на мясцовыя 
тэндэнцыі сацыяльных інавацый, што будзе уключаць лепшае 
выкарыстанне суб-грантаў і інстытуцыйнай падтрымкі 
арганізацый грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, 
ініцыятывы будуць скіраваныя на:

 Нарошчванне падтрымкі актыўнай грамадзянскай пазіцыі 
і мабілізацыю мясцовых рэсурсаў: ужыванне мясцовых моў 
пры аказанні падтрымкі і дыверсіфікацыя інфармацыйнай 
працы, што дазволіць ахапіць большую колькасць гульцоў і 
забяспечыць больш якасныя паслугі для грамадзян.  

 Узмацненне падсправаздачнасці дзяржаўных органаў, 
паляпшэнне ўзроўню грамадзянскай экпертызы і развіццё 
ўнутрырэгіянальнага супрацоўніцтва.

 Фармаванне маладых лідараў праз  80 стыпендый для 
грамадзянскай супольнасці і 300 моладзевых лідараў у рамках 
EU4Youth.

Распачатае ў 2009 годзе як сумесная палітычная ініцыятыва, 
Усходняе партнёрства (УП) скіраванае на паглыбленне і 
ўмацаванне адносін паміж Еўрапейскім Саюзам (ЕС), яго 
дзяржавамі-членамі з шасцю ўсходнімі суседзямі: Арменіяй, 
Азербайджанам, Беларуссю, Грузіяй, Рэспублікай Малдовай і 
Украінай.

У рамках гэтай ініцыятывы ўсе партнёры абавязаліся 
прынесці рэальную карысць у штодзённым жыцці 
грамадзян рэгіёну, засяродзіўшыся на дасягненні 20 
ключавых вынікаў да 2020 году ў чатырох прыярытэтных 
сферах:


