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Direcția pentru Uniunea Europeană 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

Parteneriatul estic după 2020 

 

DATE DESPRE PROPUNERE            EXT 3 

1. Data adoptării: 18.03.2020; responsabili: Olivér VÁRHELYI (membru al Comisiei 

responsabil pentru politica de vecinătate și extindere / DG NEAR) și Josep BORRELL 

FONTELLES (Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate / 

vicepreședinte al Comisiei Europene)  

2. Denumire document: Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Politica privind Parteneriatul estic după 2020 – Consolidarea rezilienței – un Parteneriat 

estic care produce rezultate pentru toți 

3. Date de identificare: JOIN(2020)7 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru afaceri externe 

(AFET); etapă pregătitoare (cf. OEIL) 

- Consiliul UE: formațiune – Afaceri externe (22.04.2020 / videoconferința ►a se vedea 

secțiunea 3.2.3, mai jos; reuniunea următoare - 16.06.2020) 

- 18.06.2020 – reuniunea la nivel înalt (summitul) a Parteneriatului Estic (Bruxelles)  

6. Alte informații: - Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor 

Comisiei ce sintetizează rezultatele consultării structurate privind viitorul Parteneriatului 

estic, derulate în cursul anului 2019 – SWD(2020)56 

- În acest domeniu, Camera Deputaților a examinat comunicarea „Parteneriatul estic o foaie 

de parcurs până la reuniunea la nivel înalt din toamna anului 2013”, JOIN(2013)13; 

comunicarea „Către o nouă politică europeană de vecinătate”, JOIN(2015)6, și a adoptat 

opinii. 

 

1. Context  

►Lansat în 2009, prin Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga, din 7 mai 

2009, privind Parteneriatul estic
1
, acest parteneriat reprezintă o inițiativă comună a Uniunii 

Europene („UE”), a statelor sale membre și a șase țări din vecinătatea estică a UE (Armenia, 

                                                           
1
 Cf. concluziile președinției Consiliului European din 18-19 iunie 2009, par. 41, în care a fost salutată lansarea 

Parteneriatului estic și a fost reafirmată convingerea că punerea în aplicare a iniţiativei, în dimensiunile sale 

bilaterale şi multilaterale, este importantă şi aduce beneficii reciproce UE şi partenerilor europeni estici, 

aducând prosperitate şi stabilitate cetăţenilor tuturor ţărilor implicate; Comisia Europeană şi viitoarele 

preşedinţii erau invitate să continue lucrările conform Declaraţiei comune a reuniunii la nivel înalt de la Praga 

din 7 mai 2009. 

https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_ro
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73905/node/73905_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_7_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2020)0007&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_56_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=173
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/PRES_09_78
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11225-2009-INIT/ro/pdf


2 / 9 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina
2
), bazată pe valori și norme 

comune, pe interese și angajamente reciproce, precum și pe implicare și responsabilitate 

comune, având ca scop consolidarea și aprofundarea relațiilor politice și economice dintre 

părți. 

►La reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Bruxelles (24 noiembrie 2017) a 

fost adoptată o agendă comună de reforme, denumită „20 de rezultate preconizate pentru 

2020”
3
, având ca obiectiv obținerea de rezultate concrete și îmbunătățirea vieții cetățenilor în 

patru domenii principale de politică: (1) dezvoltarea economică și oportunitățile de piață; (2) 

consolidarea instituțiilor și buna guvernare; (3) conectivitate, eficiență energică, mediu și 

schimbări climatice și (4) mobilitate și contacte interpersonale, alături de obiective pentru 

chestiunile transversale legate de gen, societatea civilă, mass-media și comunicarea 

strategică
4
. 

► Aniversarea a zece ani de la inițierea Parteneriatului Estic a fost marcată cu ocazia 

reuniunii la nivel înalt din 14 mai 2019. (Acea reuniune a fost precedată de reuniunea 

miniștrilor de externe din cadrul Parteneriatului estic, organizată la 13 mai 2019 ►a se vedea 

secțiunea 3.2.3, mai jos.) 

►În concluziile adoptate la reuniunea din 20 iunie 2019 (par. 8), Consiliul European a 

reafirmat importanța acestui parteneriat strategic și a invitat Comisia Europeană și Înaltul 

Reprezentant să evalueze instrumentele și măsurile existente și, pe baza unor consultări 

corespunzătoare, să prezinte până la începutul anului 2020 un set suplimentar de obiective de 

politică pe termen lung, în vederea următoarei reuniuni la nivel înalt a Parteneriatului estic. 

►Prezenta comunicare a fost precedată de o consultare privind viitorul Parteneriatului estic, 

lansată de Comisia Europeană în luna mai 2019 și încheiată la sfârșitul lunii octombrie 2019; 

                                                           
2
 Fișe informative privind relațiile între fiecare dintre aceste țări și UE se regăsesc la pagina „Eastern 

Partnership” a Comisiei Europene, dar și în site-ul Consiliului UE, pagina „Parteneriatul estic”. 

Trei țări (Republica Moldova, Ucraina și Georgia) au încheiat, în 2014, acorduri de asociere cu UE, care includ 

zone de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. În noiembrie 2017, a fost semnat un acord de parteneriat 

cuprinzător și consolidat cu Armenia. În 2017 au fost inițiate negocieri cu Azerbaidjan pentru un nou acord 

cuprinzător. În relația cu Belarus, UE urmează o politică de implicare critică (policy of critical engagement 

(en.)); în luna ianuarie 2015, COREPER a ratificat o listă cuprinzând 29 de măsuri pentru consolidarea 

respectivei politici de implicare critică; pentru o descriere a se vedea „Promovarea relațiilor UE-Belarus”, site-ul 

Consiliului UE. 

3
 SWD(2017)300, 9.06.2017; a se vedea și declarația comună adoptată la respectivul summit, care cuprinde 

anexa I, „20 de rezultate scontate pentru 2020”. 

4
 Potrivit anexei I, „20 de rezultate scontate pentru 2020”, la declarația comună adoptată la acel summit, 

comunicarea strategică urma a avea loc inclusiv prin intermediul activităților Stratcom EAST, cu rolul de a 

conduce la o mai bună înțelegere a UE în rândul cetățenilor din vecinătatea estică, precum și la o mai bună 

înțelegere a țărilor partenere și a Parteneriatului estic în rândul cetățenilor UE; se aprecia că sprijinul pentru 

pluralismul și independența mass-media în țările partenere continua să îmbunătățească asumarea 

responsabilității și să contracareze dezinformarea. 

Referitor la „Grupul operativ Stratcom EAST” (din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă / 

„SEAE”), concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 martie 2015 (par. 13) arătau că instituirea unei 

echipe de comunicare constituia un prim pas în direcția contracarării campaniilor de dezinformare în curs ale 

Rusiei; Înaltul Reprezentant era invitat să pregătească, până în luna iunie 2015, în cooperare cu statele membre 

și instituțiile UE, un plan de acțiune privind comunicarea strategică. (Pentru planul de acțiune a se vedea 

documentul nr. Ares(2015)2608242 – 22 iunie 2015). A se vedea și Rezoluţia Parlamentului European din 23 

noiembrie 2016 referitoare la comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe 

împotriva sa (2016/2030(INI)). 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/11/24/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/10/celebrating-10-years-of-the-eastern-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_eap_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/belarus/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-300-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14821-2017-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14821-2017-INIT/ro/pdf
http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0441_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2030(INI)
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rezultatele consultării structurate au fost sintetizate într-un document de lucru al serviciilor 

Comisiei, prezentat simultan cu comunicarea de față, SWD(2020)56. 

►Pornind de la această comunicare, reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic (ce va 

avea loc în luna iunie 2020) va acorda un mandat pentru stabilirea unui nou set de rezultate 

concrete ce trebuie atinse pe baza agendei actuale, iar definirea rezultatelor pentru perioada 

ulterioară anului 2020 va avea loc în a doua jumătate a anului 2020. 

 

2. Prezentarea comunicării 

►Luând act de consensul larg (rezultat din consultarea desfășurată în anul 2019) referitor la 

caracterul solid și eficace (în planul rezultatelor concrete pentru cetățeni) al actualului cadru 

al Parteneriatului estic, comunicarea prezintă modalități de abordare a problemelor comune și 

modul în care UE urmează a colabora în viitor cu țările partenere în diferite domenii de 

politică; sunt stabilite noile obiective de politică pe termen lung, ulterior anului 2020, precum 

și măsuri ce vizează consolidarea rezilienței, promovarea dezvoltării durabile și obținerea de 

rezultate concrete pentru societate. 

Parteneriatul estic va continua să urmărească crearea unui spațiu al democrației, al 

prosperității, al stabilității și o cooperare sporită, bazată pe valori comune; se propune 

monitorizarea îndeplinirii acelor obiective care nu au fost încă atinse – în special statul de 

drept, protecția drepturilor omului, combaterea corupției și a discriminării, rolul mass-media 

independente și al societății civile și promovarea egalității de gen (egalității de șanse între 

femei și bărbați). 

Continuarea Parteneriatului se va întemeia pe sarcinile, scopurile, obiectivele, principiile și 

domeniile de cooperare convenite deja, precum și pe abordarea bazată pe stimulente aplicată 

de UE (principiul „mai mult pentru mai mult” și „mai puțin pentru mai puțin”). 

►Sunt trecute în revistă principalele realizări ale Parteneriatului estic, în acord cu 

solicitarea, formulată în 2015, de statele membre ale UE și de țările partenere, cu ocazia 

revizuirii politicii europene de vecinătate în contextul Strategiei globale a UE
5
, pentru 

sporirea: 

- diferențierii (în relațiile bilaterale între UE și cele șase țări, în funcție de interesele, ambițiile 

și progresele fiecărei țări partenere),  

- asumării (prin trecerea de la asistența financiară pe bază de proiecte la sprijinirea politicilor 

de reformă cu efecte transformatoare; prin programarea în comun, atunci când este posibil, în 

vederea unui răspuns colectiv mai eficace la nevoile țărilor partenere; prin intensificarea 

colaborării strategice cu instituțiile financiare internaționale și prin dialogul cu societatea 

civilă),  

- direcționării (prin stabilirea unei agende comune orientate spre rezultate prin cele „20 de 

rezultate preconizate pentru 2020”, aprobate în noiembrie 2017) și  

- flexibilității (prin consolidarea cooperării cu instituțiile financiare internaționale prin 

intermediul Planului de investiții externe și al mecanismului pentru reforme structurale; prin 

modernizarea și alinierea în mod strategic a instrumentelor de asistență tehnică (TAIEX și 

                                                           
5
 Documentul comun de consultare – Către o nouă politică europeană de vecinătate, JOIN(2015)6, 4.03.2015; 

Camera Deputaților a examinat comunicarea și a adoptat o hotărâre. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_56_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/JOIN_2015_6_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=173
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Twinning), și prin adaptarea structurilor instituționale (inclusiv prin „Grupul operativ East 

Stratcom”
6
). 

►În privința viitoarei abordări a politicii privind Parteneriatul estic, comunicarea arată 

existența unui consens rezultat din consultarea derulată în anul 2019 potrivit căruia agenda 

„20 de rezultate preconizate pentru 2020” a produs rezultate concrete pentru societate, 

înregistrându-se progrese în ceea ce privește 3 dintre cele 4 domenii prioritare (economic, al 

conectivității și al societății), însă nu și în domeniul guvernanței/guvernării (în special în ceea 

ce privește statul de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și rolul 

mass-media independente și al societății civile). Pornind de la acea constatare, comunicarea 

arată că, viitoarea politică va consolida agenda orientată spre rezultate (sprijinită de statistici 

oficiale și independente, pentru monitorizarea progreselor și pentru sprijinirea unui proces 

decizional bazat pe date concrete), și va urma o abordare bazată pe stimulente (prin orientări 

mai clare cu privire la prioritățile de reformă specifice, însoțite de criterii de referință 

obiective, precise, detaliate și verificabile). Se preconizează o adaptare mai bună a 

Parteneriatului la interesele, ambițiile și progresele fiecărei țări vizate, iar cooperarea 

bilaterală este înțeleasă a rămâne principala modalitate de asigurare a unei abordări 

personalizate, acordurile bilaterale urmând a fi completate cu o cooperare sectorială și 

schimburi mai aprofundate între țările partenere interesate, în spiritul flexibilității și 

incluziunii. 

►Comunicarea a enunțat cele cinci obiective pe termen lung ce vor fi urmărite, ulterior 

anului 2020, în cadrul Parteneriatului estic:  

- economii reziliente, durabile și integrate – având ca direcții aprofundarea integrării 

economice cu și între țările partenere
7
, intensificarea comerțului și a integrării economice 

regionale și bilaterale (prin punerea în aplicare integrală a acordurilor de asociere, a 

acordurilor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare și a altor acorduri comerciale 

existente), împreună cu cooperarea în vederea decarbonizării progresive pentru atingerea 

neutralității climatice, prin consolidarea interconectivității (rețelelor de transporturi, 

energetice
8
, digitale), în planul investițiilor în capitalul uman (fiind vizați în particular tinerii 

și antreprenoriatul lor, alături de învățământ, cercetare și inovare), și prin asistența furnizată 

de UE prin intermediul asistenței macrofinanciare, pentru realizarea de reforme structurale
9
, 

prin sprijinirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii („IMM”) și 

întreprinderile nou înființate);  

- instituții responsabile, stat de drept și securitate – având ca direcții buna guvernare și 

instituțiile democratice, statul de drept (în acest context, sunt vizate independența și 

                                                           
6
 A se vedea nota 4, mai sus. 

7
 Fiind vizate în particular cele trei țări asociate (Ucraina, Republica Moldova și Georgia), în privința cărora va 

continua liberalizarea treptată a accesului pe piață. În acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare 

este prevăzută integrarea economică selectivă și progresivă a acelor țări în piața internă a UE. 

8
 Comunicarea menționează stadiul avansat al construirii coridorului sudic al gazelor, urmând ca, în 2020, să 

aibă loc primul transport de gaze din Azerbaidjan în UE; respectivul coridor vizează aprovizionarea cu gaze 

provenind din Marea Caspică și din surse din Orientul Mijlociu. A se vedea și „Europe’s Southern Gas Corridor 

‘almost ready’, says Azebaijan’s SOCAR”, EurActiv, 13.02.2020. 

Modificarea în curs a Tratatului de instituire a Comunității Energiei, dintre semnatarii căruia fac parte trei 

țări partenere (i.e. Republica Moldova, Ucraina, Georgia), va avea drept obiectiv eficientizarea Comunității 

Energiei și adaptarea sa la un viitor al energiei durabile. A se vedea site-ul Comunității Energiei. 

9
 Prin Planul de investiții externe (având drept prim pilon Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), 

instituit prin Regulamentul 2017/1601 din 26 septembrie 2017) și prin Mecanismul pentru reforme structurale. 

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/europes-southern-gas-corridor-almost-ready-says-azebaijans-socar/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22006A0720(01)
https://energy-community.org/
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1601&from=RO


5 / 9 

responsabilitatea sistemului judiciar și a organelor de urmărire penală și măsurarea mai bună 

a rezultatelor/efectelor reale ale reformelor și a perceperii acestora de către cetățeni, 

promovarea unei culturi a statului de drept prin implicarea strânsă a societății civile și a 

mediului de afaceri); politicile eficace de combatere a corupției și criminalității organizate și 

economice/spălării banilor (prin sprijinirea adoptării cadrului legislativ și instituțional, prin 

sporirea cooperării cu agențiile UE din domeniul justiției și afacerilor interne, reformarea 

sectorului de securitate, combaterea traficului de persoane și de bunuri ilicite (în particular 

droguri și arme de foc), gestionarea integrată a frontierelor, securitatea/reziliența cibernetică, 

prin cooperarea în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE și prin promovarea 

soluționării pașnice a conflictelor din zonă); respectarea drepturilor omului și securitatea, 

inclusiv sprijinirea populației afectate de conflicte; 

- reziliență în materia mediului înconjurător și a schimbărilor climatice – având ca 

premise modernizarea economiilor și a configurațiilor schimburilor comerciale și utilizarea 

mai durabilă a resurselor naturale; sunt vizate domeniile esențiale pentru sănătatea și 

bunăstarea oamenilor (precum serviciile de alimentare cu apă și salubrizare, gestionarea 

deșeurilor, zonele verzi și mobilitatea urbană; reducerea poluării; sporirea eficienței 

energetice a clădirilor; domeniul sănătății publice); sporirea eficienței utilizării resurselor în 

economie și economia circulară; ecologizarea ocupării forței de muncă și tranziția către o 

economie ecologică; dezvoltarea surselor locale și regenerabile de energie și consolidarea 

securității energetice și a securității nucleare; gestionarea resurselor naturale pentru a 

maximiza durabilitatea (inclusiv soluții de transport ecologic); 

- transformare digitală rezilientă – prin extinderea beneficiilor pieței unice digitale la țările 

partenere și sprijinirea respectării integrale a angajamentelor acelor țări prin acordurile de 

asociere și alte acorduri bilaterale; sunt vizate următoarele direcții: infrastructura digitală 

(instituțională și tehnică); e-guvernanță
10

; economie digitală și inovare (prin susținerea 

extinderea întreprinderilor nou înființate, inovatoare, și a IMM-urilor – active în sectorul 

digital; dezvoltarea competențelor digitale); securitatea/reziliența cibernetică; 

- societăți reziliente, echitabile și favorabile incluziunii – având ca elemente principale: o 

administrație publică transparentă, centrată pe cetățeni și responsabilă; desfășurarea de 

alegeri libere și corecte; o societate civilă implicată (în care partenerul-cheie în dialogul în 

materie de politici va continua să fie Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului 

estic
11

), mijloace de informare libere, pluraliste și independente
12

 și protecția drepturilor 

omului/cetățenilor; mobilitate și contacte interpersonale (prin intermediul acordurilor 

existente privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia și prin măsuri de liberalizare a 

vizelor; prin inițiative privind migrația forței de muncă). 

►Comunicarea precizează aspecte referitoare la comunicare strategică (menită să 

contracareze amplificarea dezinformării împotriva valorilor UE și să sensibilizeze publicul cu 

privire la impactul pozitiv al politicilor și acțiunilor UE asupra oamenilor din regiune – ceea 

ce se va putea realiza cu ajutorul organizațiilor societății civile, înțelese a avea rol esențial în 

                                                           
10

 Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru organizarea activității politice în interiorul și în 

afara statelor, pentru prestarea de servicii publice pentru cetățeni și întreprinderi și în contextul proceselor de 

adoptare a deciziilor. 

11
 A se vedea site-ul inițiativei. Comunicarea preconizează și creșterea rolului Forumului Tineretului din cadrul 

Parteneriatului estic. 

12
 Aici este vizată aplicarea Planului de acțiune împotriva dezinformării, prezentat, în decembrie 2018, de 

Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, 

JOIN(2018)36. 

https://eap-csf.eu/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_36_RO_ACTE_f.pdf
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difuzarea mesajelor pozitive despre UE), la guvernanță/administrare și punere în aplicare 

(prin eficientizarea structurilor existente, prin asistența UE pentru perioada 2021-2027, în 

raport cu prioritățile comune, precum și în colaborare cu grupurile de reflecție (think tanks 

(en.)/ groupes de réflexion (fr.)) care vizează Parteneriatul estic). 

 

3. Poziții și lucrări ale statelor membre și ale instituțiilor UE (ordine cronologică) 

3.1. State membre ale UE 

►6 mai 2019 (Bratislava) – Declarația comună a Grupului de la Visegrád privind 

aniversarea a zece ani a Parteneriatului estic – a recunoscut validitatea valorilor consacrate în 

Declarația de la Praga adoptată cu ocazia primei reuniuni la nivel înalt a Parteneriatului estic 

din mai 2009; a susținut păstrarea inițiativei ca prioritate pe agenda UE, înțeleasă și ca 

dimensiune strategică a politicii europene de vecinătate, și a reafirmat interesul reciproc al 

continuării ei, asocierea politică și integrarea economică a țărilor partenere la UE constituind 

obiectivul principal al programului; a fost subliniată importanța reformelor interne, înțelese 

drept temei al procesului de modernizare și a ameliorare a standardelor de viață în fiecare 

țară; a fost exprimată hotărârea de a dezvolta agenda Parteneriatului estic ulterior anului 

2020, cu respectarea deplină a principiilor asumării partajate, diferențierii, incluziunii și 

condiționalității; discuțiile privind viitorul acestei inițiative ar trebui să includă reflecții 

privind posibilitatea continuării instituționalizării Parteneriatului estic, prin pași meniți să 

sporească integrarea regională, facilitarea planificării și cooperării între țările partenere și 

sporirea asumării partajate, context în care reuniuni ministeriale mixte, cu caracter regulat, 

organizate în sectoare cheie (comerț, energie, digital sau mediu) ar putea constitui o ocazie 

prin care țările partenere să își poată prezenta poziția lor comună; s-a subliniat că sporirea 

cooperării UE cu țările partenere nu este îndreptată împotriva nimănui, iar în același timp, 

fiecare țară are dreptul să își aleagă în mod liber modul de dezvoltare, precum și dreptul 

suveran de a alege nivelul ambiției în relațiile cu UE; a fost susținută unitatea, suveranitatea, 

independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a fost cerută punerea în aplicare, rapidă și 

deplină, a Acordurilor de la Minsk
13

. 

►8 aprilie 2020 – Declarația comună a Grupului de la Visegrád privind viitorul 

Parteneriatului estic – a luat notă de comunicarea comună din martie 2020 și a fost salutat 

angajamentul instituțiilor UE de dezvoltare a inițiativei, în acord cu continuarea punerii în 

aplicare, ulterior anului 2020, a obiectivelor agendei comune de reforme („20 de rezultate 

preconizate pentru 2020”); a fost susținută necesitatea alocării unor resurse adecvate acestei 

politici în noul cadru financiar multianual; au fost recunoscute progresele înregistrate de țările 

partenere și a fost afirmată diferențierea în funcție de angajamente și aspirații, ce ar permite 

aprofundarea parteneriatului sectorial; a fost accentuată în mod deosebit reziliența țărilor 

individuale (noțiune amplă ce include aspecte democratice, economice și sociale, alături de 

dimensiuni securitare, de mediu și umanitare) și importanța combaterii dezinformării și 

amenințărilor hibride; a fost sprijinită redirecționarea unor fonduri pentru asistența imediată a 

țărilor partenere în gestionarea efectelor induse de criza Covid-19 și a fost anunțată lansarea 

unui program de solidaritate al Grupului de la Visegrád pentru țările partenere 

(„V4EastSolidarity program”), parte a Fondului internațional Visegrád; au fost evocate 

importanța Forumului societății civile din cadrul Parteneriatului estic și a dezvoltării 

                                                           
13

 Sunt vizate acordurile semnate la Minsk (2014-2015) sub auspiciile Grupului trilateral de contact al 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa („OSCE”) ca răspuns la criza ucraineană (grup constând 

din reprezentanți ai Ucrainei, Federației Ruse și OSCE); a se vedea „The crisis in and around Ukraine”, site-ul 

OSCE. 

http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/the-visegrad-group-joint-190513
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/the-visegrad-group-joint-200409
https://www.osce.org/cio/121396
http://www.osce.org/ukrainemonitoring


7 / 9 

contactelor interpersonale, a prosperității și a progreselor de ordin economic, fapt ce prepune 

sprijinirea conectivității, transporturilor și dezvoltării infrastructurii, inclusiv digitale, și a 

aspectelor de mediu; a fost reafirmat sprijinul ferm pentru unitatea, suveranitatea, 

independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a fost cerută punerea în aplicare, rapidă și 

deplină, a Acordurilor de la Minsk; a fost accentuată necesitatea soluționării conflictelor 

existente pe teritoriul țărilor partenere, în temeiul normelor și principiilor dreptului 

internațional, astfel consacrate în Carta ONU și în Actul final de la Helsinki. 

 

3.2. Instituții ale UE 

3.2.1. Parlamentul European 

►13 mai 2019 – declarație comună a copreședinților Adunării Parlamentare Euronest
14

 la 

aniversarea a zece ani a Parteneriatului estic 

Declarația notează printre altele, în contextul importanței Parteneriatului estic pentru 

stabilitatea și prosperitatea întregului continent, sprijinul particular pentru aspirațiile europene 

a trei parteneri (Georgia, Republica Moldova și Ucraina), orice stat european putând cere 

dobândirea statului de membru deplin al UE, cu condiția respectării criteriilor de la 

Copenhaga; acordurile de asociere semnate cu cele trei țări partenere nu constituie obiectivul 

ultim al relației lor cu UE, ci parcursul spre UE, iar în acest context a fost subliniată 

importanța modelului „Parteneriatului estic plus”, susținut de Parlamentul European
15

. A fost 

afirmată dorința aprofundării relațiilor cu Armenia și Azerbaidjan, dar și continuarea politicii 

de implicare critică în relația cu Belarus
16

. 

►17 iunie 2020 – Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și 

vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din iunie 2020, 

2019/2209(INI) – urmează a fi supusă votului în plenul Parlamentului European; anterior, la 

19 mai 2020, este programat votul în comisia AFET. 

 

3.2.2. Consiliul European 

►20 iunie 2019 (pentru concluziile reuniunii a se vedea secțiunea 1, mai sus) 

 

3.2.3. Consiliul Uniunii Europene 

                                                           
14

 Forumul parlamentar constă dintr-o delegație a Parlamentului European (60 de membri) și din delegații ale 

țărilor participante la Parteneriatul estic, cu excepția Belarus (50 de membri, câte 10 pentru fiecare țară 

parteneră); a se vedea site-ul Parlamentului European. 

15
 Cf. Recomandarea din 15 noiembrie 2017 a Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și SEAE 

privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (2017/2130(INI)), lit. (u): modelul 

„Parteneriatului Estic+”, ce ar viza, în cadrul politicii Parteneriatului Estic, țările asociate cele mai avansate în 

aplicarea reformelor, ar conduce la aderarea lor la uniunea vamală și la spațiul Schengen, la un acces extins la 

piața internă a UE, la integrarea în rețelele de transport ale UE, la parteneriate industriale, la participarea sporită 

la alte programe și agenții ale UE, la o cooperare mai mare în domeniul PSAC și la alte măsuri – preferințe 

tarifare unilaterale suplimentare, un calendar concret pentru eliminarea tarifelor de roaming între parteneri și UE 

și dezvoltarea rețelelor în bandă largă de mare capacitate. 

16
 A se vedea nota 2, mai sus. 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/59653fac-28d5-4cae-a716-96941465ccba/NEST_HARMS_TARASYUK_joint_statement_10th_anniversary_EaP_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2209(INI)
https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0440_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2130(INI)
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►13 mai 2019 (Bruxelles) – reuniunea miniștrilor de externe din cadrul Parteneriatului 

estic
17

 / concluziile președintelui cu ocazia celei de a zecea aniversări a Parteneriatului estic 

au reafirmat importanța acestei politici unice și a fost reînnoit sprijinul față de valorile și 

principiile sale fundamentale; au fost reafirmate angajamentele comune consacrate în 

declarațiile reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic și a fost subliniată intenția fermă a 

promovării lor în continuare; a fost evocată extinderea continuă a domeniilor de cooperare în 

cadrul Parteneriatului estic, împrejurare ce a generat rezultate tangibile pentru cetățeni și a 

accelerat asocierea politică, integrarea economică și consolidarea parteneriatului între UE și 

partenerii interesați; a fost afirmată principala prioritate în anii următori, constând în punerea 

în aplicare a reformelor și în realizarea angajamentelor convenite, iar printre realizări au fost 

evocate intensificarea comerțului și consolidarea asocierii politice, integrarea economică și 

cooperarea sectorială dintre UE și țările partenere. 

►22 aprilie 2020 – videoconferința miniștrilor afacerilor externe, în care s-au discutat 

modalități de sprijinire, în contextul pandemiei de Covid-19, a Ucrainei și a altor țări din 

cadrul Parteneriatului estic, în sensul protejării economiilor, locurilor de muncă și instituțiilor 

din acele țări și al continuării reformelor interne. 

►Consiliul UE urmează a adopta concluzii privind politica parteneriatului estic ulterior 

anului 2020. 

 

4. Alte poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

►The Eastern Partnership a decade on: looking back, thinking ahead, studiu al Institutului 

pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, 18 iulie 2019 

În contextul marcării aniversării a zece ani de la lansarea Parteneriatului estic, studiul 

analizează evoluția atitudinilor față de această inițiativă în cele șase țări partenere, evaluează 

realizările și neîmplinirile sale și formulează sugestii pentru adaptarea viitoare a 

Parteneriatului estic. 

►Diversifying unity. How Eastern Partnership countries develop their economy, governance 

and identity in a geopolitical context, studiu elaborat în cadrul Parlamentului European, 30 

octombrie 2019 

Studiul analizează Parteneriatul estic în contextul aniversării a 10 ani de la instituire, 

descriind evoluția relațiilor dezvoltate de cele șase țări estice cu UE. În privința 

perspectivelor de viitor, studiul evocă, pe de o parte, posibilitatea sporirii disparităților 

tipurilor de relații ale celor șase țări cu UE, potrivit unor vectori multipli, iar pe de altă parte 

voința din ce în ce mai pronunțată a respectivelor țări de a decide formele de cooperare pe 

care doresc să le urmărească, cu parteneri internaționali potrivit nevoilor proprii (inclusiv 

Rusia, SUA, China, Turcia). În privința UE, ea a trebui să continue urmărirea atingerii bunei 

guvernări și democrației și consolidarea legăturilor economice, contribuind totodată la 

diminuarea tensiunilor geopolitice. 

►Eastern Partnership policy beyond 2020. Advances and omissions in a vast agenda, studiu 

elaborat al Centrului de Studii Politice Europene (Centre for European Policy Studies / CEPS, 

Bruxelles), 14 aprilie 2020 

                                                           
17

 La reuniune, organizată sub auspiciile Consiliului UE, au participat miniștrii de externe și reprezentanții 

statelor membre ale UE, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 

miniștrii de externe ai celor șase țări partenere est-europene. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/13/eastern-partnership-foreign-ministers-meeting-chair-s-conclusions-on-the-occasion-of-the-eastern-partnership-10th-anniversary/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/04/22/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp153_EaP.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/639307/EXPO_STU(2019)639307_EN.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eastern-partnership-policy-beyond-2020/
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Studiul examinează critic comunicarea comună prezentată în luna martie 2020 și notează că, 

în pofida gamei largi de orientări de politică, ea oferă puține clarificări în privința acțiunilor 

viitoare; se arată că apelul celor trei țări care au acorduri de asociere (Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina) de a iniția un dialog direct cu UE în chestiuni de interes comun pentru el 

nu a fost abordat (ce constituie o „omisiune strategică”), lacună ce ar putea fi corectată cu 

ocazia reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic din luna iunie a.c. 

 

5. Aspecte privind poziția autorităților române 

►14 mai 2019 – Conferința aniversară la nivel înalt a Parteneriatului Estic, pentru marcarea 

a 10 ani de la lansare, organizată de Comisia Europeană și de SEAE, sub auspiciile 

președinției române a Consiliului UE, a avut ca obiectiv discutarea rolului și realizărilor 

inițiativei, ocazie cu care a fost lansată dezbaterea cu privire la posibilitățile sale de 

dezvoltare. În cursul președinției române a Consiliului UE, a fost acordată atenție punerii în 

aplicare a obiectivelor concrete incluse în Agenda Parteneriatului Estic pentru 2020, cu 

accent asupra conectivității în domeniile digital, energetic și transport, promovării 

beneficiilor generate în folosul cetățeanului și creșterii sprijinului public și politic pentru 

această inițiativă. Cu acea ocazie, ministrul român al afacerilor externe a susținut necesitatea 

extinderii dezbaterii cu privire la perspectivele acestei inițiative ulterior anului 2020, 

exprimând susținerea pentru un proces de reflecție cuprinzător și aprofundat care să 

determine agenda strategică comună viitoare, care să motiveze continuarea eforturilor 

partenerilor, strângerea legăturilor dintre aceștia şi UE, precum şi valorificarea oportunităților 

oferite în beneficiul cetățenilor.
18

 

 

Alte resurse utile în internet 

- Parteneriatul estic, site-ul Consiliului UE 

- Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE) 

- portalul „EU Neighbours”  

- proiectul „Understanding Association Agreements between the EU and Ukraine, 

Moldova and Georgia” 

- Overview of EU Financial instruments for supporting Eastern Partnership and 

Accession countries, notă a Estonian Center of Eastern Partnership, iulie 2019 

 

 

 

Constantin Mihai Banu 

7 mai 2020 
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 A se vedea comunicatul de presă din 14.05.2019, „Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor 

Meleșcanu, la Conferința aniversară la nivel înalt a Parteneriatului Estic, Bruxelles”, site-ul MAE. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/
https://www.iss.europa.eu/
https://www.euneighbours.eu/en
https://3dcftas.eu/
https://eceap.eu/wp-content/uploads/2019/07/EU-Financial-instruments-and-Interreg.pdf
https://www.mae.ro/node/48954

