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У  статті  розглядаються  особливості  Східного  
партнерства  ЄС  як  відгалуження  Європейської  політики  
сусідства,  ключові  напрямки  двосторонніх  відносин  і  
багатостороннього виміру в межах даної зовнішньополітичної  
ініціативи  Євросоюзу,  а  також  завдання,  що  ставить  ЄС,  
готуючись  до  наступного  саміту  Східного  партнерства,  що  
має відбутися 2013 року.
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Співробітництво  Європейського  Союзу  з  його 
східноєвропейськими  партнерами  –  Азербайджаном, 
Білорусією,  Вірменією,  Грузією,  Молдовою  та  Україною  – 
важливий  напрямок  зовнішньої  політики  ЄС.  Східне 
партнерство  як  частина  Європейської  політики  сусідства 
створене  завдяки  ініціативі  Польщі  та  Швеції  саме  для 
забезпечення дво- і багатосторонньої співпраці країн-членів ЄС 
із шістьма вищеперерахованими сусідами, стартувало в травні 
2009 року під часу саміту в Празі (Чехія) і стало інструментом 
зовнішньої  політики  ЄС для особливого  підходу  до кожної  з 
держав відповідно до їхніх потреб.

З  огляду  на  прагнення  України  стати  членом  ЄС  та 
використання  Східного  партнерства  ЄС  для  реалізації 
підготовки  і  підписання  Угоди  про  асоціацію  з  ЄС  і 
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лібералізації  візового  режиму,  тема  статті,  безумовно,  є 
актуальною.  

Основними  джерелами для  дослідження  проблеми  є 
комунікації  Комісії  ЄС щодо реалізації  Східного партнерства, 
Дорожні карти для підготовки самітів у межах даної політики, 
двосторонні  й  багатосторонні  міждержавні  угоди  про  спільні 
проекти в межах Східного партнерства ЄС [1-7]. Серед наявної 
нині наукової  літератури, присвяченої темі, згадаємо видання 
Українського  незалежного  центру  політичних  досліджень  за 
ред.  В.  Мартинюка,  яке  побачило  світ  за  підтримки 
міжнародного фонду „Відродження” [8] і розглядає погляди на 
можливості  використання  СхП  для  подальшого  процесу 
європейської  інтеграції  України  в  двосторонньому  і 
багатосторонньому вимірі.  Також дану проблему досліджують 
вітчизняні  науковці  В.  Гуменюк,  О.  Шумило,  М.  Корюкалов, 
Г.Перепелиця,  В.  Єреміца  та  ін.  [9-11].  Зарубіжні  експерти 
також  аналізують  запровадження  СхП:  Amanda Paul,  Paweł  
Świeboda P. та ін. [12-14].

Метою статті  є  з ясування  основних  напрямківʼ  
двосторонніх і багатосторонніх відносин Європейського Союзу 
та країн-учасниць Східного партнерства,  бачення Євросоюзом 
шляхів розвитку цих відносин в найближчому майбутньому як 
на свою користь, так і на користь своїх партнерів.

Європейська  політика  сусідства  (ЄПС),  започаткована 
2004  року  Європейським  Союзом  у  зв язку  з  безпрецедентноʼ  
великим розширенням для налагодження нового рівня відносин 
з країнами – новими сусідами ЄС та уникнення утворення ліній 
розподілу в Європі, включила також до свого складу і південний 
вимір  зовнішньої  політики  ЄС.  Отже,  і  Україна,  і,  скажімо, 
Алжир опинились  об єднаними однаковим за  суттю підходомʼ  
Євросоюзу  в  побудові  подальших  відносин.  Враховуючи,  що 
така  ситуація  не  зовсім  влаштовувала  Україну  з  огляду  на  її 
прагнення  вступу до ЄС (а ЄПС не передбачає  членства,  так 
само,  як  і  не  допускає  жодних  ініціатив  з  боку 
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країн-реципієнтів),  Україна  неодноразово  зверталася  до  ЄС  з 
пропозицією започаткувати диференційований підхід до різних 
країн-учасниць  ЄПС  з  урахуванням  особливостей  їхніх 
прагнень  і  вже  зроблених  спільних  кроків  у  двосторонніх 
відносинах. 

Тож  не  дивно,  що,  коли  Польща  зі  Швецією  виявили 
ініціативу  започаткувати  відгалуження  ЄПС  –  Східне 
партнерство (СхП) – для шести колишніх радянських республік, 
кожна  з  яких  так  чи  інакше  бачить  своє  майбутнє  як  член 
Євросоюзу,  цю  подію  Україна  сприйняла  з  радістю  та 
ентузіазмом, сподіваючись на підписання ближчим часом Угоди 
про асоціацію з ЄС. 

Східне партнерство з явилося як відповідь на виклики, щоʼ  
з  ними  зійшовся  Європейський  Союз.  Так,  з  2006  року 
відбуваються перебої з постачанням енергоресурсів до ЄС через 
конфлікти між Росією та Україною, у Білорусі відбуваються все 
відчутніше  утиски  опозиції  після  переобрання  президентом 
країни О. Лукашенка, неврегульовані конфлікти в Придністров їʼ  
і  Нагорному  Карабасі  продовжують  бути  джерелами 
нестабільності в регіоні, а нерозв язані питання Південної Осетіїʼ  
й  Абхазії  призводять  до  відкритого  військового  конфлікту  в 
Грузії [8]. 

У ЄС роблять висновок: перспектива членства в ЄС, навіть 
віддалена,  сприятиме  політичній  стабілізації,  економічному  й 
демократичному розвитку держав Східної Європи й Південного 
Кавказу,  і  тому  слід  виокремити  їх  з-поміж  інших  учасників 
ЄПС і зосередитися на диференційованому підході у відносинах 
з ними.

Для реалізації нової політики ЄС застосовує Європейський 
інструмент  сусідства  та  партнерства  (ENPI)  як  новий 
фінансовий  інструмент  для  здійснення  ЄПС,  покликаний 
підтримувати пріоритети внутрішнього розвитку та збільшувати 
відповідальність країн-сусідів. Започаткований 2007 року, ENPI 
став  основною  фінансовою  допомогою  в  межах  Східного 
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партнерства, і загальна допомога ЄС країнам-сусідам за термін 
2007–2013  рр.  перевищує  12  млрд.  євро,  що  є  збільшенням 
допомоги  регіону  порівняно  з  попередніми  сімома  роками на 
35%. На відміну від попередніх фінансових інструментів  ENPI 
дає  змогу  країнам-реципієнтам  долучитися  до  таких 
інструментів  допомоги ЄС, як  Twinning,  TAIEX і  SIGMA, які 
раніше були доступні лише країнам-кандидатам на вступ до ЄС. 
Крім  того,  пропонується  пряма  бюджетна  підтримка,  яку  ЄС 
виділяє  безпосередньо  урядам,  і  спеціальні  технічні  гранти 
(Governance Facility)  для  країн,  які  демонструють  успіхи  в 
реформуванні системи врядування. Утім, на думку українських 
дослідників  цього  питання,  уряд  і  недержавний  сектор  не 
можуть повністю зрозуміти процеси, що відбуваються в межах 
ENPI,  а  відтак,  не  можуть  ефективно  використати  потенціалу 
цього інструменту [9].

Головним принципом співробітництва стає гасло «більше 
для  більшого»  (“more for more”),  що  означає:  чим  більший 
прогрес показує  держава-партнер,  тим більшу підтримку вона 
отримає від Європейського Союзу – і фінансову, і політичну. Це 
має  стимулювати  держави-реципієнти  в  їхньому  поступі  до 
норм  і  стандартів  ЄС.  Цей  принцип  також  зафіксований  у 
Дорожній карті Східного партнерства 2013 [1].

Як  уже зазначалося,  Європейський  Союз здійснює  свою 
політику  в  межах  СхП  у  двох  вимірах:  двосторонньому  і 
багатосторонньому,  які  суттєво  відрізняються,  що  було 
підкреслено  Спільною  декларацією,  проголошеною  на 
Варшавському саміті Східного партнерства у вересні 2011 року 
[3]. 

Розглянемо окремо ці два виміри співробітництва. Станом 
на 2012 рік у межах двостороннього співробітництва зі своїми 
східними сусідами ЄС виділяє такі головні напрями: 

- політична асоціація й економічна інтеграція;
- поліпшена мобільність громадян;
- посилена секторальна кооперація.
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За  першим  напрямком  уже  досягнуто  конкретних 
результатів.  Зокрема,  переговори з  Україною щодо укладання 
Угоди про асоціацію включно із зоною вільної торгівлі майже 
завершені, а погоджений текст угоди було озвучено 30 березня 
2012 року. Переговори щодо укладання угод про асоціацію були 
розпочаті з Молдовою, Грузією, Вірменію та Азербайджаном, і 
йдуть добре, тоді як рішення розпочати переговори щодо зони 
вільної торгівлі як невід ємної частиниʼ  Угоди про асоціацію з 
Грузією  та  Молдовою було  прийнято в грудні  2011  року і з 
Вірменією в лютому  2012  року.  Азербайджан  має  завершити 
процес вступу до СОТ, щоб розпочати переговори щодо зони 
вільної  торгівлі  з  ЄС.  Щодо  Білорусі  Європейський  Союз 
стверджує,  що  посилюватиме  розбудову  громадянського 
суспільства і підтримуватиме демократичні сили в країні.  Для 
цього він започаткував «Європейський діалог з модернізації» 29 
березня  2012  року  для  підтримки  демократичних  прагнень 
білоруського народу [1]. 

За  другим  напрямком  Європейський  Союз  досяг 
найбільшого прогресу з Україною і Молдовою. Так, із 1 січня 
2008  р.  набули  чинності  Угоди  між  Україною  та  ЄС  про 
спрощення оформлення віз і про реадмісію осіб, а під час саміту 
Україна-ЄС (9  вересня  2008  р.,  м.  Париж)  сторони  вирішили 
«започаткувати  візовий  діалог  з  метою  розробки  відповідних 
умов запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною у 
довгостроковій  перспективі»  [4]. Безвізовий  діалог  між 
Україною  та  ЄС  з  метою  вивчення  умов  запровадження 
безвізового  режиму  поїздок  громадян  України  до  ЄС  у 
довгостроковій перспективі, було офіційно розпочато 29 жовтня 
2008 р. Україна вже скасувала візовий режим для громадян ЄС з 
1 травня 2005 р.

Празький саміт Східного партнерства 7 травня 2009 року 
підтвердив  довгострокову  мету  ЄС щодо  повної  лібералізації 
візового  режиму  для  окремих  країн-партнерів  в 
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індивідуальному  порядку,  за  умов  дотримання  вимог 
впорядкованого та безпечного руху осіб.

На  саміті  Україна-ЄС  (4  грудня  2009  р.,  м.  Київ)  було 
надано  оцінку  прогресу  в  безвізовому  діалозі  та  схвалено 
перехід  до  „структурованого  безвізового  діалогу,  який 
зосереджуватиметься на послідовних пріоритетах щодо заходів 
та рекомендацій для українських властей” [4].

Під час засідання у форматі Україна-ЄС з питань юстиції, 
свободи та безпеки 9 червня 2010 р. сторони схвалили перехід 
до  повномасштабної  операційної  фази  безвізового  діалогу  на 
основі Плану дій, що встановлюватиме всі технічні умови, які 
має  виконати  Україна  перед  можливим  запровадженням 
безвізового  режиму  поїздок,  серед  іншого  запровадження  в 
Україні біометричних паспортів [1]. 

Від березня 2011 року Грузія успішно імплементує угоди з 
ЄС щодо спрощення візового режиму й реадмісію. Очікується, 
що невдовзі завершаться переговори щодо лібералізації візового 
режиму  з  Вірменією  і  Азербайджаном.  Подібні  угоди  ЄС 
запропонував  і  Білорусі,  та  наразі  відповіді  від  білоруського 
керівництва ще не надійшло. Зокрема, ЄС пропонує зменшити 
вартість віз для окремих категорій білоруських громадян. 

У  межах  третього  напряму  двостороннього  виміру  СхП 
здійснюється  активна  секторальна  співпраця  між  ЄС  і  його 
партнерами.  Для  цього Євросоюз започаткував  неформальний 
Діалог  Східного  партнерства,  що  відбувається  двічі  на  рік,  а 
також залучає країни-партнери до участі в програмах і агенціях 
ЄС.  Відповідні  протоколи  Євросоюз  підписав  з  Україною  і 
Молдовою.  Остання  також  стала  учасницею  7-ї  Рамкової 
програми ЄС з досліджень і технологічного розвитку від 7 січня 
2012 року.  Очікується,  що до кінця 2013 року протоколи для 
участі  інших  країн  Східного  партнерства  також  будуть 
підписані [1].

Головні  сектори  для  співпраці  –  енергетична  сфера; 
транспорт;  свобода,  справедливість  і  безпека;  регіональний 
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розвиток,  сільське  господарство  і  розвиток  села;  охорона 
навколишнього середовища і зміни клімату.

Слід зазначити, що в початковому вигляді в ініціативі ЄС 
не  фігурували  такі  поняття,  як  енергетика  й  енергетична 
безпека.  Події  протягом року з моменту ініціювання Східного 
партнерства (припинення постачання Росією газу Україні та ЄС, 
війна в Грузії) примусили поглянути на цей інструмент інакше. 
Нині  енергетика є найголовнішим сектором у СхП, і з позиції 
забезпечення  енергетичної  безпеки  ЄС  5  країн-учасниць 
Східного партнерства мають важливе значення: 

- Україна, тому що є ключовим транзитером газу та нафти 
до ЄС зі Сходу, і це відображено в Меморандумі між Україною 
та  ЄС про  порозуміння  щодо  співробітництва  в  енергетичній 
галузі від 1 грудня 2005 року та Брюссельській декларації від 23 
березня 2009 року;

- Азербайджан  як  постачальник  нафти 
(Баку-Тбілісі-Джейхан)  і  в  перспективі  газу 
(Баку-Тбілісі-Ерзурум),  а  також  як  транзитер  нафти  і  газу  зі 
Східного  Каспію  та,  за  певних  обставин  (реалізації  проекту 
«Білий потік»), частини іранського газу;

- Грузія як ексклюзивний транзитер нафти і газу Каспію на 
ринок ЄС;

- Білорусь як транзитер нафти («Північна «Дружба») і газу 
(Ямал-Європа).

- Молдова  як  транзитер  газу  для  Південної  Європи 
(Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, Балкани).

На думку М.  Гончара,  Грузія  є  найвразливішою ланкою 
для  розвитку  незалежної  енергетичної  інфраструктури,  що  її 
намагається  вибудувати  Євросоюз.  У  ЄС  розуміють,  що 
незалежно від того, стануть чи ні в перспективі названі країни 
членами  Європейського  Союзу,  їхня  енергетична 
інфраструктура  має  стратегічне  значення  для  ЄС,  і  тому 
повинна  розвиватися  гармонізовано  з  європейським 
енергетичним простором [9].
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Україна і  Молдова є членами європейської  Енергетичної 
спільноти  з  грудня  2009  року,  тоді  як  Грузія  і  Вірменія  є 
спостерігачами.  Метою  Енергетичної  спільноти  є 
запровадження  єдиної  регуляторної  системи енерготоргівлі  на 
території  ЄС  і  Південно-Східної  Європи,  у  межах  якої 
визначаються  правила  торгівлі  електроенергією,  газом  і 
нафтопродуктами.   Як  член  Енергетичної  спільноти  Україна 
провела  технологічні  тестування  на  атомних  станціях 
відповідно до специфікацій ЄС після аварії на атомній станції 
Фукусіма в Японії 2011 року [1].

 Реформи  у  сфері  транспорту стартували  порівняно 
нещодавно  в  країнах-учасниках  СхП  і  тому  ще  далекі  до 
завершення.  Їхня  головна  мета  –  наближення  країн  до 
стандартів ЄС: безпека транспорту і пересування, забезпечення 
соціального  захисту  пасажирів.  Більшою  мірою  ці  реформи 
стосуються сектору авіації, у межах якого вже уклали відповідні 
угоди з ЄС Грузія і Молдова, тоді як з Вірменією ЄС розпочав 
переговори нещодавно.  Україна також перебуває на шляху до 
підписання угоди: переговори наразі в активній фазі.

Проведення  реформ  щодо  морського  транспорту 
залишається  під  питанням,  оскільки  кораблі  під  державними 
прапорами  України,  Молдови  та  Грузії  перебувають  у  т.  зв. 
«чорному  списку»  Паризького  меморандуму  про 
взаєморозуміння  щодо  контролю суден  державою порту,  і  це 
унеможливлює  початок  переговорів  [15].  Так  само 
пробуксовують реформи щодо автотранспорту і залізниць.

У сфері юстиції, свободи і безпеки двостороння співпраця 
розвивається  поступово.  Ще  2007  року  з  ініціативи  України 
було  укладено  секторальний  План  дій  Україна-ЄС  [6],  угоди 
«Партнерство  щодо  мобільності»  були  укладені  між  ЄС  і 
Молдовою,  Грузією  та  Вірменію  відповідно  2008  року,  2009 
року  і  2011  року.  Завдяки  цим  угодам  у  межах  СхП 
здійснюється  тісна  регіональна  співпраця  для  регулювання 
прикордонних  питань  у  контексті  діяльності  започаткованої 
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2005  року  Місії  ЄС  з  прикордонної  допомоги  Молдові  та 
Україні  (EUBAM)  (бюджет  на  2011–2013  роки  становить  21 
млн. євро) та Проекту ЄС для прикордонного врегулювання для 
Південного Кавказу (SCIBM) [1]. 

На  порядку  денному  СхП  стоять  питання  надання 
притулку  біженцям,  боротьба  з  організованою  злочинністю, 
торгівлею людьми, відмивання грошей, боротьба з корупцією, 
захист даних, юридична співпраця. Зокрема, у грудні 2011 року 
ЄС розпочав Діалоги з Молдовою, Вірменією і Азербайджаном 
щодо боротьби з наркотиками.

У  секторі  регіонального  розвитку,  сільського  
господарства  і  розвитку  села Європейський  Союз  пропонує 
партнерам  діалоги,  програми  і  стратегії  відповідно  до  їхніх 
потреб.  У липні  2009 року розпочато  Діалог  Україна-ЄС про 
регіональну  політику  та  розвиток  регіонального 
співробітництва,  покликаний  розв язувати  такі  питання,  якʼ  
диспропорція  розвитку  регіонів,  урбанізація,  реструктуризація 
сільської місцевості, відновлення територій, що потерпають від 
індустріального занепаду та природних катастроф і  стихійних 
лих,  як  наприклад,  повені  та  інші  наслідки  глобальної  зміни 
клімату [7].

Від  2011 року ЄС починає  впроваджувати  т.  зв.  пілотні 
програми  для  підтримки  регіональної  політики  в 
країнах-сусідах для втілення в країнах СхП європейської моделі 
регіонального розвитку із загальним бюджетом 70 млн. євро. З 
цією метою ЄС також заснував Європейську програму розвитку 
сільського  господарства  та  сільської  місцевості  у 
країнах-сусідах (ENPARD) [1].

Багатосторонній  вимір Східного  партнерства 
призначений для підтримки і зміцнення  двосторонніх цілей 
СхП. Він забезпечує форум для обміну інформацією та досвіду 
країн-партнерів у процесі реформ і модернізації.  Як інструмент 
для  просування інтеграції з  ЄС він дозволяє партнерам 
скористатися додатковими  інструментами для  сприяння 
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реформам щодо  зближення правових норм.  Як підтверджено 
Декларацією Варшавського саміту, СхП повинно також і надалі 
сприяти  зміцненню стабільності та  багатосторонньої довіри в 
регіоні,  де нерозв язані  конфліктиʼ  перешкоджають 
співробітництву [3]. 

У  «Дорожній  карті  Східного  партнерства  2013»  чітко 
визначено цілі  багатосторонніх платформ, які є форумами для 
старших посадових осіб держав-членів ЄС і країн-партнерів, які 
беруть учать  у  діалозі з  таких  тематичних  питань політики: 
демократія,  належне  управління  та стабільність,  економічна 
інтеграція;  енергетична  безпека;  залучення громадянського 
суспільства та полегшення  контактів  між  людьми через 
кордони.  Вони доповнюють двосторонній  порядок  денний 
відносин між ЄС і партнерами [1].

ЄС запустив низку т. зв. флагманських ініціатив з моменту 
створення Східного Партнерства, які регулярно обговорюються 
в межах відповідних багатосторонніх платформ.  Їхня  оцінка 
проводиться  протягом 2012–2013  років.  ЄС  також  визначить 
можливі нові  ініціативи напередодні  наступного саміту 
Східного партнерства, що має відбутися восени 2013 року, для 
програмування на період 2014–2020 років.

Неофіційний Діалог  Східне партнерство вводиться в дію 
як ще  один засіб  зміцнення зв язкуʼ  між двосторонніми  та 
багатосторонніми процесами,  підвищення  почуття  спільного 
духу Східного партнерства та зміцнення регіональної динаміки. 
Ці  дворічні неофіційні багатосторонні діалоги між міністрами 
закордонних справ країни-партнера і Верховного представника / 
Віце-президента  ЄС і Комісара  з  Політики  сусідства дають 
змогу на рівні міністрів проводити неофіційні обговорення про 
події в країнах-партнерах,  стежити  за  прогресом у процесі 
реформ,  а також дозволяють проводити  моніторинг реалізації 
Дорожньої  карти Східного  партнерства.  Ця структура також 
забезпечує неофіційні засідання діалогу між відповідними 
галузевими міністрами та ЄС [1].
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У межах СхП значну  увагу  приділено взаємодії з  усіма
верствами суспільства.  Форум громадянського суспільства був 
створений  2009  року для  сприяння  участі громадських 
організацій у реалізації Партнерства  та  розбудови 
громадянського  суспільства.  Стратегія Форуму прийнята на 
щорічній нараді в  Познані (листопад 2011 року),  також  були 
створені національні  платформи Форуму  для  проведення 
дебатів за цілями СхП в країнах-партнерах, від грудня 2011 року 
в межах СхП діють Європейський Фонд за демократію (EED) і 
Європейський економічний і соціальний комітет (ЕКОСОР).

Парламентський вимір представлений створеною в травні 
2011  року  асамблеєю  EURONEST,  у  якій  парламентарії з 
країн-партнерів мають можливість проводити спільні засідання 
й  обговорення  проблемних  питань  разом  з членами 
Європейського парламенту. 

Для регіонального  аспекту партнерства  у  вересні  2011 
року  створено  Конференцію місцевих  і  регіональних  влад 
(CORLEAP).  Тоді  ж  стартувала  діяльність  Бізнес-форуму 
Східного партнерства, головною метою якого є співробітництво 
бізнес-спільнот країн-партнерів. 

Отже,  Європейський  Союз  надає  великий  спектр 
можливостей для співробітництва країнам-учасницям СхП. Але 
доводиться  констатувати,  що  далеко  не  всі  вони 
використовуються.  Можливими  причинами  відсутності 
динаміки  в  багатосторонньому  вимірі  СхП  називають  також 
недосконалість,  а  подекуди  й  відсутність  інституційних  та 
технічних  механізмів  реалізації  проектів.  Також  певну  роль 
могло відіграти те, що СхП стосується сфери відповідальності 
Європейської  служби  зовнішніх  справ,  а  ця  структура  в 
2009-2010 рр. перебувала в процесі інституційного оформлення 
[9].

Підбиваючи  попередні  підсумки  функціонування  СхП 
напередодні наступного саміту 2013 року, необхідно брати до 
уваги  незначні  часові  терміни  існування  цієї  ініціативи. 
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Вважають, що ефект для країн Східної Європи від їхньої участі 
у СхП може стати відчутним лише у 2015–2016 рр., коли стане 
очевидним соціально-економічний і гуманітарний ефект від дії 
угод  про  асоціацію  і  зону  вільної  торгівлі,  зміни  візового 
режиму та запрацює механізм окремого фінансування у межах 
нового бюджету ЄС. 

Україна в цьому процесі відіграє роль «флагмана»: саме на 
базі  українського  досвіду  Європейський  Союз  виробляє 
уніфіковані підходи до співробітництва з усіма країнами СхП. 
Стратегічний  курс  України  на  інтеграцію  до  ЄС  став 
вирішальним чинником, що дозволив Брюсселю взяти на себе 
роль  центру  регіонального  тяжіння  для всіх  держав  Східного 
партнерства і таким чином сформувати СхП в тому вигляді, в 
якому воно існує сьогодні.
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О.А. Чумаченко

The article covers  the features of the Eastern Partnership of  
EU as  a  branch  of  the  European  Neighborhood Policy.  The  key  
areas  of bilateral  relations  and multilateral  dimension as well  as  
problems that  EU  puts in  preparation  for  the next Eastern 
Partnership Summit in 2013 are considered.

Keywords:  European  Union,  European  Neighbourhood 
Policy, the Eastern Partnership, the European  Neighbourhood and 
Partnership, Roadmap.

В статье  рассматриваются  особенности Восточного 
партнерства  ЕС как  ответвления Европейской  политики 
соседства,  ключевые направления двусторонних отношений и 
многостороннего  измерения в  пределах  данной 
внешнеполитической инициативы Евросоюза,  а также задачи,  
которые  ставит ЕС,  готовясь к  следующему  саммиту 
Восточного партнерства, который должен состояться в 2013 
году.

Ключевые  слова:  Европейский Союз,  Европейская  
политика  соседства,  Восточное  партнерство,  Европейский 
инструмент соседства и партнерства, Дорожная карта.
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