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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
București, 21 septembrie 2020 

Nr. 4c-22/364 

 

Opinie 
 

privind COMUNICAREA 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 
JOIN(2020) 7 

 
În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru politică 

externă și Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au fost sesizate pentru examinarea pe fond a Comunicării comune 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 – 

JOIN(2020) 7. 

Având în vedere: 

 Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, 

 Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, 
 Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 

 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a 
Camerei Deputaților, 

 Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 

 

Comisia pentru afaceri europene: 
 

1) Susține Parteneriatul estic, ca parteneriat strategic și ambițios, bazat pe valori 

și norme comune, pe interese și angajamente reciproce și responsabilitate 
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partajată, precum și direcțiile de acțiune ce vizează consolidarea rezilienței și 

obținerea de rezultate pentru toți. 

 

2) Recomandă utilizarea instrumentelor de sprijin financiar disponibile pentru 

demararea unui program tematic de cunoaștere reciprocă, stabilit prin dialog 

cu Forumul Tineretului și care să vizeze contacte directe între organizațiile 

societății civile din Uniune și cele din statele Parteneriatului estic, prin 

Erasmus+, Corpul european de solidaritate sau distinct de acestea. 

 

3) Subliniază importanța dezvoltării capitalului uman, atât prin reformarea 

educației, cât și prin sprijinirea învățării nonformale și prin prefigurarea unui 

sistem de recunoaștere reciprocă a calificărilor obținute prin cursuri sau 

pregătire personală. 

 

4) Aminteşte că o cooperare consolidată necesită diversificarea economiei 

statelor partenere, drept premisă necesară a sporirii rezilienței economice și a 

facilitării integrării în piața unică. 

 

5) Subliniază că oprirea declinului biodiversității necesită o cooperare largă din 

partea societății civile și a instituțiilor educative din statele Parteneriatului 

estic. 

 

6) Îşi manifestă preocuparea cu privire la rămânerile în urmă în ceea ce 

privește buna guvernare, statul de drept, lupta împotriva corupției și pentru 

asigurarea independenței presei și recomandă corelarea asistenței financiare 

acordate de către Uniune statelor partenere cu progresele realizate de în 

aceste domenii. 

 

7) Recomandă consultarea mediului de afaceri din statele partenere, în special 

a întreprinderilor mici și mijlocii şi a celor nou înființate, pentru a identifica 

modalități de cooperare, mai ales cu entități similare din statele membre 

vecine. 

 

8) Subliniază potențialul reprezentat de dezvoltarea conectivității între Uniune 

și statele partenere din punct de vedere al coridoarelor de transport, 

energetice și interconectării digitale. Notează, în acest sens, în special 

operaționalizarea gazoductului Iași-Chișinău în luna iulie 2020, ca obiectiv 

distinct specific al Parteneriatului estic dedicat susținerii rezilienței energetice 

a statelor partenere și recomandă continuarea demersurilor pentru 

valorificarea corespunzătoare a acestui obiectiv. 
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9) Consideră că dezvoltarea legăturilor aeriene civile între statele asociate și 

cele din vecinătate reprezintă o oportunitate atât pentru dezvoltarea legăturilor 

de afaceri, cât și interculturale și de cunoaștere reciprocă la nivel informal. 

 

10) Susține armonizarea tarifelor de roaming între Uniune și statele partenere, 

ca obiectiv de natură să faciliteze accesul cetățenilor din statele partenere la 

spațiul comunitar și dezvoltarea relațiilor interumane, generând astfel beneficii 

concrete pentru aceștia. 

 

11) Recomandă ca investițiile în capitalul uman în vederea pregătirii pentru 

viitor și a stimulării rezilienței societale și economice să vizeze și forța de 

muncă în vârstă care necesită recalificare sau perfecționare în anumite 

domenii, cum ar fi cel digital. 

 

12) Consideră că există încă multe oportunități de consolidare a legăturilor la 

nivelul autorităților locale, în special în domeniul spațiilor verzi urbane, al 

transportului urban nepoluant și al orașelor inteligente. 

 

13) Recomandă stabilirea unei noi priorități de cooperare în energetică, vizând 

micro-rețelele electrice, consumatorii-producători de energie și tehnologiile 

emergente din energia regenerabilă, spre a se atinge cât mai rapid nivele 

ridicate ale rezilienței energetice. 

 

14) Consideră că atenția acordată conectivității prin satelit, ce contribuie la 

transporturi inteligente și sigure, la orașe mai verzi, și care permite digitizarea 

economiei, se cere însoțită de măsuri de sprijin al educației în domeniul 

științelor spațiale de la cele mai mici vârste. 

 

15) Apreciază că industriile creative prezintă un potențial de cooperare ridicat, 

ce poate oferi rezultate tangibile imediate, atât din perspectivă economică, cât 

și socială. 

 

16) Recomandă susținerea implicării statelor membre cu zone rurale 

semnificative, în special cele din vecinătate, în procesul de sprijinire a țărilor 

partenere pentru a valorifica potențialul economic al zonelor lor rurale. 

 

17) Consideră că provocările complexe cu care se confruntă statele partenere, 

inclusiv din punct de vedere al securității interne și externe, reclamă o atenție 

sporită din partea Uniunii și un cadru de dialog dedicat care să conducă la 

creșterea rezilienței Uniunii și a partenerilor.  
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Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 21 septembrie 2020, a 
hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie transmisă 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României asupra 
observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de formulare a 

unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, Comisiei 

Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană în 
Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 211. 

 

 

Angel TÎLVĂR 

 

PREȘEDINTE 


