
Східне партнерство
Східний напрямок ЄПС



СхіднеСхідне партнерствопартнерство

НовеНове партнерствопартнерство длядля зміцненнязміцнення відносинвідносин
міжміж ЄСЄС тата шістьмашістьма країнамикраїнами--
партнерамипартнерами::

 АзербайджаномАзербайджаном
 БілоруссюБілоруссю
 ВірменієюВірменією
 ГрузієюГрузією
 РеспублікоюРеспублікою МолдоваМолдова
 УкраїноюУкраїною



Східне партнерство
прагне:

 Наблизити наших партнерів до ЄС

 Підтримати стабільність, належне
урядування та економічний
розвиток



Східне партнерство
=

 Активніше залучення ЄС до життя
східних партнерів

 На основі взаємного інтересу ЄС та
східних партнерів



Засади партнерства
=

Спільні цінності:

Демократія та верховенство права

Повага до прав людини та
основних свобод

Ринкова економіка та сталий
розвиток



Що ми пропонуємо на
двосторонньому рівні?

1. Нові договірні відносини
Угоди про асоціацію з ЄС на
засадах спільних цінностей



2. Поступова інтеграція в
економіку ЄС

 Глибокі та комплексні зони вільної
торгівлі



3. Спрощення умов в’їзду до ЄС
 Повна візова лібералізація як

довгострокова мета



4. Співпраця у сфері
енергетичної безпеки
 Взаємозв’язок та інтеграція

енергетичних ринків



5. Регіональний розвиток
 Пілотні програми на базі політики

гуртування ЄС



Нові «Комплексні програми
інституційної розбудови»

 Підтримають реалізацію угод про
асоціацію з ЄС

 Засновані на політичних
зобов’язаннях

 Зосереджені на ключових
інституціях країн-партнерів



Що ми пропонуємо на
багатосторонньому рівні?

Новий форум для:

 Презентації законодавства та
стандартів ЄС
 Обміну досвідом щодо реформ



Чотири тематичні
платформи

 Демократія, належне урядування, 
стабільність (в тому числі
правосуддя, свобода та безпека)

 Економічна інтеграція та
конвергенція з політиками ЄС

 Енергетична безпека
 Контакти між людьми



Шість ініціатив
високого рівня

 Інтегрована програма управління кордонами

 Інструмент підтримки малого та середнього
підприємництва

 Регіональні ринки електроенергії, підвищення
енергоефективності та збільшення використання
відновлюваних джерел енергії

 Диверсифікація енергопостачань

 Попередження природних та антропогенних катастроф, 
підготовка до них та ліквідація їхніх наслідків

 Підтримка належного управління довкіллям



Платформи та панелі

 Перша зустріч платформи відбулась
в червні 2009 року

Наступна у жовтні-листопаді

 В рамках кожної платформи експерти
зустрічатимуться для обговорення
конкретних проблем

Перше засідання панелі щодо інтегрованого
управління кордонами відбудеться 15 жовтня в
Одесі, Україна



Зустрічі Східного партнерства:

 Саміти кожні два роки
Перший саміт: 7 травня 2009 року, Прага



Зустрічі Східного партнерства:

 Щороку – зустріч міністрів
закордонних справ

Перша зустріч: 8 грудня 2009 року

 Парламентська асамблея EURO-
NEAST

 Засідання представників місцевої
та регіональної влади



… також важливо

 Форум громадянського
суспільства
Відкриття 16-17 листопада 2009 року в
Брюсселі



Єврокомісія вже надає значну
фінансову допомогу східним

партнерам

Фінансування на 2007-2010 рр.:
 Азербайджан – 92 млн. євро
 Вірменія – 98,4 млн. євро
 Білорусь – 21 млн. євро
 Грузія – 120 млн. євро

(додаткове фінансування обсягом понад 500 млн. євро для
подолання наслідків конфлікту в серпні 2008 р.)

 Молдова – 209,7 млн. євро
 Україна – 494 млн. євро

(додаткове фінансування здійснюється через регіональні та
міжрегіональні програми, транскордонне співробітництво та
Інвестиційний інструмент сусідства)



Фінансування збільшиться
на 75% до 2013 року

Загальний річний обсяг фінансування
Єврокомісії шести Східних партнерів :

450 млн. євро у 2008 році
785 млн. євро у 2013 році

 50% додаткового фінансування буде
спрямовано на комплексні програми
інституційної розбудови

 20% додаткового фінансування буде
вкладено у регіональний розвиток



Майбутні виклики

Консолідувати державництво, 
демократію та належне управління

Реагувати на ризики виникнення
конфліктів та нестабільності

Надалі продовжувати економічну
інтеграцію та нормативне наближення
до ЄС



Веб-сторінка

Східного партнерства

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern

Звертайтеся до нас:

enp-info@ec.europa.eu


