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20 de rezultate pentru 2020: 
Situația actuală în 2018



   ECONOMIE MAI PUTERNICĂ  

   REZULTATE INTERSECTORIALE   

Lansat în 2009 ca o inițiativă comună de politici, Parteneriatul Estic (PaE) are 
scopul să aprofundeze și să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană (UE), 
Statele sale Membre și cei șase vecini ai săi din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul acestui format, toți partenerii au 
fost de acord să livreze benefi cii tangibile pentru viața cotidiană a cetățenilor, cu 
un accent pe realizarea celor 20 de rezultate pentru 2020.

Cooperarea dintre UE și țările partenere cuprinde trei aspecte transversale: angajamentul față de societatea 
civilă, abilitarea femeilor și echilibrul de gen, și comunicarea strategică. Deși s-au realizat progrese în domeniul 
consolidării comunicării strategice, crearea unui mediu favorabil pentru societatea civilă, mass-media 
independentă necesită atenție imediată.

 REALIZATE 
  Percepția pozitivă a cetățenilor PaE despre UE este în 

creștere: nivelul de încredere în UE este mai înalt ca 

niciodată, cu 61% dintre cetățeni considerând că UE este 

cea mai de încredere instituție străină

 CE URMEAZĂ A FI FĂCUT 
• Crearea unui mediu favorabil pentru societatea civilă

• Susținerea pluralismului și a mass-mediei independente

• Asigurarea egalității de gen și ne-discriminării

 REALIZATE 
  Peste 50% din împrumuturile UE pentru ÎMM-uri sunt acum 

în valută locală

  Creșterea comerțului între toate cele șase țări partenere 

și UE după 2016: cu 15% pentru Armenia, 17% - Azerbaidjan, 

19% - Belarus, 6% - Georgia, 20% - Moldova, și 24% - Ucraina 

  Consens cu privire la o perspectivă pentru un acord de 

roaming pentru regiune până în 2020

 CE URMEAZĂ A FI FĂCUT  
•  Asigurarea implementării efective a angajamentelor de a 

armoniza piețele digitale

• Consolidarea comerțului intraregional 

Consolidarea rezilienței economice se afl ă în centrul cooperării UE cu țările PaE. În acest context, UE și statele 
partenere ale PaE lucrează împreună pentru a dezvolta economii mai puternice, diversifi cate și vibrante în 
toată regiunea. Progrese semnifi cative au fost înregistrate pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) să 
crească; pentru a atrage investiții; pentru a crea locuri de muncă în sectoare noi; și pentru a spori oportunitățile 
comerciale prin susținerea accesului la piețe noi.



   CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ  

   SOCIETATE MAI PUTERNICĂ   

   GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ  

 CE URMEAZĂ A FI FĂCUT 
• Consolidarea supremației legii

•  Implementarea reformelor judiciare cheie și consolidarea 

administrației publice

•  Consolidarea cooperării privind securitatea, în special pentru 

combaterea criminalității organizate, sprijinirea soluționării 

confl ictelor și protecția împotriva noilor amenințări și 

securitatea cibernetică

Amplifi carea eforturilor în domeniul consolidării instituțiilor și bunei guvernări este o prioritate cheie pentru UE în 
țările PaE, unde mai persistă provocări. În special, trebuie depuse mai multe eforturi în domeniul supremației legii, 
implementând reforme judiciare cheie, și în lupta împotriva corupției. Acestea sunt precondițiile pentru încrederea 
cetățenilor în stat, stabilitatea pe termen lung și un climat sigur pentru investiții.

 REALIZATE 
  Sisteme electronice de declarare a averii create în Armenia, 

Georgia, Moldova și Ucraina

  Îmbunătățiri în legile privind funcția publică au deschis 

calea către un serviciu civil mai depolitizat în Armenia, 

Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina

 REALIZATE 
  Planul indicativ de Acțiune pentru Investiții în TEN-T 

fi nalizat, prevăzând dezvoltarea a aproximativ 5500 

kilometri de drumuri și căi ferate în toată regiunea până în 

2020 și încă 4600 kilometri până în 2030

  Inaugurarea recentă a secțiunii Azerbaidjan – Georgia 

a Coridorului Sudic al Gazelor întărește securitatea 

energetică comună

  O inițiativă la nivel înalt privind efi ciența energetică între 

UE și Instituțiile Financiare Internaționale a dus o legislație 

și investiții mai bune pentru a ajunge la mai mulți oameni, 

primării și ÎMM-uri pentru a contribui la reducerea facturilor 

pentru energie și îmbunătățirea standardelor

Lucrul UE cu statele partenere pentru îmbunătățirea legăturilor de transport și a infrastructurii, pentru 
stimularea rezilienței și efi cienței energetice, precum și utilizarea energiei regenerabile pentru a reduce emisiile 
de Gaze cu Efect de Seră a adus progrese semnifi cative. Continuarea investițiilor în aceste domenii va duce la 
o dezvoltare economică durabilă și la benefi cii concrete pentru viața cetățenilor prin reducerea dependenței și 
consumului energetic.

 CE URMEAZĂ A FI FĂCUT  
•  Reducerea în continuare a emisiilor de CO2 și stabilirea 

unei monitorizări efi ciente a emisiilor la nivel național

•  Intensifi carea acțiunilor în domeniul protecției 

biodiversității și silviculturii durabile

 REALIZATE 

  Prima Școală Europeană a Parteneriatului Estic a fost 

lansată la Tbilisi

  Din 2014, mai mult de 30 000 de tineri au participat la 

schimburi, mobilitate și voluntariat prin intermediul 

Erasmus+

  Programul EU4Youth sprijină în mod activ capacitatea 

de inserție profesională și antreprenoriatul a aproximativ 

23 000 de tineri din țările partenere, iar 200 de Tineri 

Ambasadori Europeni promovează cooperarea cu 

organizațiile de tineret din toată UE și din țările partenere

  Toate țările partenere au acces deplin la Horizon 2020

UE și cei șase parteneri din est au investit în abilitățile tinerilor, antreprenoriat și capacitatea de inserție 
profesională, inclusiv prin dezvoltarea politicilor de educație.

 CE URMEAZĂ A FI FĂCUT 
•  Continuarea monitorizării progreselor înregistrate în cadrul 

Parteneriatului pentru Mobilitate 

•  Îmbunătățirea calității și relevanței sistemelor de 

învățământ, modernizarea metodelor de predare și 

consolidarea capacității de inserție profesională 

a absolvenților 

•  Continuarea monitorizării progreselor înregistrate în cadrul 



GUVERNANȚĂECONOMIEINTERSECTORIAL CONECTIVITATE SOCIETATE

PROGRESUL REALIZAT ÎN 2018

 REZULTATE INTERSECTORIALE

1.  O implicare mai mare a organizațiilor societății civile

2.  Sporirea egalității de gen și ne-discriminării

3. Consolidarea comunicațiilor strategice și susținerea 
pluralității și independenței mass-media

 ECONOMIE MAI PUTERNICĂ

Dezvoltarea economică 
și oportunități de piață: 

4.  Îmbunătățirea investițiilor și mediului de 
afaceri și stimularea potențialului de creștere a 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM-uri) 

5.  Abordarea decalajelor aferente accesului la fi nanțe și 
infrastructura fi nanciară

6.  Crearea noilor oportunități de muncă la nivel local și 
regional

7.  Armonizarea piețelor digitale

8.  Susținerea comerțului intra-regional între statele 
partenere și UE

 GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ

Consolidarea instituțiilor 
și bunei guvernanțe:

9.  Consolidarea supremației legii și mecanismelor 
anticorupție

10.  Susținerea implementării reformelor judiciare cheie

11.  Susținerea implementării reformei administrației 
publice

12.  Cooperarea mai puternică privind securitatea

 CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ

Conectivitatea, efi ciența energetică, 
mediul și schimbările climatice: 

13.  Extinderea rețelelor principale de transport TEN-T

14.  Sporirea securității aferente aprovizionării cu 
energie

15.  Îmbunătățirea efi cienței energetice și utilizarea 
energiei regenerabile; reducerea emisiilor de Gaze 
cu Efect de Seră 

16.  Susținerea mediului și adaptarea la schimbările 
climatice

 SOCIETATE MAI PUTERNICĂ

Mobilitate și contacte interumane:

17.  Progres aferent Dialogurilor privind Liberalizarea 
Regimului de Vize și Parteneriatelor de Mobilitate

18.  Consolidarea investițiilor în abilitățile tinerilor, 
antreprenoriat și capacitatea de inserție 
profesională

19.  Crearea unei școli europene a Parteneriatului Estic 

20.  Integrarea sistemelor și programelor de cercetare și 
inovații ale Parteneriatului Estic și UE 
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20 DE REZULTATE PENTRU 2020:


