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Вяршэнства права, ажыццяўленне судовых
рэформаў і меры па барацьбе з карупцыяй

Далейшае садзейнічанне ахове навакольнага
асяроддзя і актыўная барацьба са змяненнем
клімату

Умацаванне ўстойлівасці грамадства
шляхам процідзеяння гібрыдным пагрозам і
дэзінфармацыі
Умацаванне асяроддзя для грамадзянскай
супольнасці і свабодных і незалежных
сродкаў масавай інфармацыі

Нарошчванне заангажаванасці ЕС для
садзейнічання паляпшэнню жыцця асоб,
закранутых канфліктамі

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 дадзенай ініцыятывы ўсе партнёры абавязаліся
прадэманстраваць і прынесці адчувальную карысць у паўсядзённае жыццё
грамадзян рэгіёну.

Топ-10 дасягненняў
Усходняга партнёрства
за апошнія 10 гадоў
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ЕС мае новыя палітычныя і
эканамічныя двухбаковыя
пагадненні, якія вызначаюць адносіны
і супрацоўніцтва з большасцю
ўсходніх краін-партнёраў і прыносяць
адчувальныя выгады грамадзянам
усяго рэгіёну.

3
Больш дыверсіфікаваныя і
дынамічныя эканомікі ва ўсім
рэгіёне, якія прыцягваюць інвестыцыі
і ствараюць працоўныя месцы. Для
падтрымкі росту ў рэгіёне ЕС выдзеліў
МСП больш за 125 000 крэдытаў, з якіх
больш за 50% — у мясцовай валюце.
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Больш гандлёвых i інвестыцыйных
магчымасцей для дзяржаў-членаў ЕС і
шасці усходніх краін-партнёраў:
Больш інвестыцый: У краінах,
што падпісалі Пагадненні аб
паглыбленай і ўсёабдымнай зоне
свабоднага гандлю з 2015 года значна
павялічылася колькасць кампаній,
што экспартуюць у ЕС. У Грузіі на 35%,
у Малдове на 40% і ва Украіне на 26%.
Больш гандлю: Шэсць усходніх краінпартнёраў у сукупнасці сталі 10-м
гандлёвым партнёрам ЕС. Аб’ёмы
гандлю таксама павялічыліся: на 12% з
Арменіяй, на 28% з Азербайджанам, на
16% з Беларуссю.

4
Паляпшэнне транспартных
сувязей і інфраструктуры ў рамках
пашырэння ахопу Транс-Еўрапейскай
транспартнай сеткі (TEN-T), якое
прадугледжвае 4 800 км. новых і
адноўленых аўтамабільных дарог
і чыгунак да 2030 года. Гэта адкрые
новыя магчымасці для эканамічнага
развіцця і абмену паміж ЕС і краінаміпартнёрамі, а таксама для краінпартнёраў паміж сабой.

Павышэнне энергетычнай
устойлівасці і эфектыўнасці за
кошт зніжэння энергаспажывання і
выкідаў парніковых газаў, а таксама
павелічэння долі аднаўляльных крыніц
энергіі:.
Дзякуючы падтрымцы ЕС амаль
100 000 сем’яў змаглі скараціць
свае рахункі за электраэнергію і
палепшыць ўзровень жыцця.
«Пагадненне мэраў» — ініцыятыва
ЕС для мясцовых дзеянняў у галіне
энергетыкі і клімату – вырасла ў сетку з
400 муніцыпалітэтаў, якія ахопліваюць
амаль 40% насельніцтва краінпартнёраў; дзякуючы Фонду E5P больш
за 10% агульнай колькасці насельніцтва
атрымала карысць ад паляпшэння
муніцыпальнай інфраструктуры.

Бязвізавы рэжым паміж ЕС і
Грузіяй, Украінай і Малдовай, а
таксама заключаныя пагадненні
аб спрашчэнні візавага рэжыму і
рэадмісіі з Арменіяй і Азербайджанам,
завершаныя перамовы з Беларуссю.
Гэтыя пагадненні маюць ключавую
ролю ў садзейнічанні перамяшчэнню
грамадзян ЕС і краін-партнёраў
у бяспечным і добра кіраваным
асяроддзі.

Падтрымка маладых людзей,
асабліва ў сферы развіцця іх навыкаў і
садзейнічання занятасці, у тым ліку за
кошт пашырэння доступу да праграм ЕС:
Больш за 80 000 моладзевых
абменаў да 2020 года, у тым ліку праз
праграму Erasmus+.
Еўрапейская школа, заснаваная ў
Тбілісі, прапануе адукацыю высокай
якасці для будучых лідараў.
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Пашырэнне доступу да
шырокапалоснай сеткі інтэрнэт
высокай прапускной здольнасці
для 2 мільёнаў навукоўцаў,
выкладчыкаў і студэнтаў у больш
чым 700 навукова-даследчых і
адукацыйных установах у 6 ўсходніх
краінах-партнёрах.

Больш даступныя і арыентаваныя
на абслугоўванне дзяржаўныя
паслугі для грамадзян ва ўсім
рэгіёне з новымі адзінымі цэнтрамі
абслугоўвання і/або электроннымі
дзяржаўнымі паслугамі ў шасці
краінах.
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Большая інфармаванасць пра
ЕС сярод грамадзян усходніх
краін-партнёраў і пра Усходняе
партнёрстваа сярод грамадзян ЕС.

