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Parteneriatul Estic 
dincolo de 2020: 
Consolidarea Rezilienței – 
un Parteneriat Estic care 
aduce rezultate pentru toți



Dincolo de 2020, UE, Statele sale Membre și țările partenere vor lucra împreună pentru a 
consolida reziliența drept cadru fundamental de politici prin cinci obiective de politici:

Consolidarea economiei este esențială pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, pentru a reduce inegalitatea 
și pentru a face țările partenere locuri în care oamenii doresc să-și construiască viitorul. Interconexiunile 
puternice între UE și PaE, precum și între țările partenere, sunt factori determinanți importanți ai dezvoltării 
economice, integrării regionale, comerțului și mobilității. Scopul este de a crea locuri de muncă decente și 
oportunități economice, asigurând prosperitate pentru persoanele care trăiesc în țările partenere. 

UE și țările partenere vor lucra împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate:

  Majorând în continuare comerțul și integrarea 

regională și bilaterală a economiilor 

  Punând accentul pe implementarea completă a 

Acordurilor de Asociere cu Zonele de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător precum și alte acorduri 
comerciale, pentru beneficii maxime 

  Oferind stimulente mai puternice pentru reforme 
structurale, îmbunătățind accesul la finanțare și sprijin 

pentru ÎMM-uri, în special femei și tineri antreprenori, 
pentru a favoriza creșterea și investițiile

  Consolidând interconexiunile prin mai multe investiții 

în conectivitate și infrastructuri fizice (în transport, 

energie și sectorul digital) 

  Învestind continuu în oameni, cu accent pe tineri 

  Conectând mai bine educația, cercetarea și inovarea 
cu necesitățile sectorului privat.  

Un parteneriat care CREEAZĂ

Ce urmează?

Buna guvernare și instituții democratice, statul de drept, politici anticorupție de succes, lupta împotriva 
criminalității organizate, respectul față de drepturile omului și securitate, inclusiv sprijinul acordat populațiilor 
afectate de conflict, sunt condiții prealabile importante pentru o economie de piață funcțională și pentru o 
creștere durabilă și sunt coloana vertebrală a statelor și a societăților puternice și reziliente

UE și țările partenere își vor reînnoi angajamentul față de elementele fundamentale ale 
parteneriatului, în special față de instituțiile responsabile, statul de drept și securitatea: 

  Propunând modalități mai bune de măsurare a 

impactului reformelor judiciare 

  Luând în considerare progresele aferente reformelor 

statului de drept atunci când se decide asupra 

asistenței; abordarea bazată pe stimulente a UE va 

continua să beneficieze acele țări partenere care sunt 

mai implicate în reforme 

  Revigorând sprijinul UE pentru combaterea 
criminalității economice și a corupției 

  Continuând cooperarea cu Mecanismul de Protecție 

Civilă al UE pentru a îmbunătăți prevenirea, pregătirea și 

răspunsul la dezastre naturale și cele provocate de om 

  Intensificând sprijinul pentru dialoguri de securitate 
și cooperare.

Un parteneriat care PROTEJEAZĂ

Ce urmează?

Lansat în 2009 ca inițiativă comună de politici, Parteneriatul Estic (PaE) își propune 
să aprofundeze și să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană (UE), Statele sale 
Membre și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

În 2019, când parteneriatul a marcat cea de-a 10-a aniversare, Comisia Europeană a 
organizat consultări ample și inclusive pentru a defini obiectivele politicii viitoare. În 
general, există un consens că Parteneriatul Estic este robust și aduce beneficii tangibile 
vieții cotidiene a oamenilor din toată regiunea.



Acordul Ecologic European precizează că provocările legate de mediu și climă necesită acțiuni urgente din partea 
UE și a țărilor partenere. Pentru a asigura neutralitatea climatică, UE și țările partenere au responsabilitatea 
comună de a-și îndeplini contribuțiile stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris și de a-și moderniza 
economiile, reducându-și amprenta de carbon.

Administrațiile publice transparente, centrate pe cetățeni și responsabile, alegerile libere și echitabile, sunt 
esențiale pentru democrație. Împreună cu o societate civilă implicată, mass-media liberă, plurală și independentă, 
și protejarea drepturilor cetățenilor, acestea sunt ingredientele cheie pentru societățile reziliente, echitabile, 
inclusive și democratice.

O economie modernă bazată pe date poate fi realizată pe deplin numai dacă cetățenii și întreprinderile au acces 
la infrastructură și servicii de comunicații electronice de înaltă calitate la prețuri accesibile. Strategia privind 
Modelarea viitorului digital al Europei solicită o prezență digitală puternică în vecinătatea UE pentru a permite 
creșterea și pentru a stimula dezvoltarea durabilă.

UE și țările partenere vor lucra împreună pentru un viitor mai rezilient și durabil:

UE și țările partenere vor lucra împreună pentru societăți reziliente, echitabile și inclusive:

UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere și va viza extinderea 
beneficilor Pieței Unice Digitale: 

  Transformând regiunea în societăți echitabile 

și prospere, cu economii moderne, eficiente din 

punct de vedere al resurselor, curate, circulare și 

competitive, sporind în același timp acțiunea lor de 
mediu și climatică, inclusiv prin utilizarea mai durabilă a 

resurselor naturale

  Creând locuri de muncă verzi noi și oportunități 

economice legate de tranziția verde 

  Dezvoltând surse de energie locale și regenerabile, 

stopând astfel pierderea biodiversității 

   Continuând investițiile în guvernanța de mediu și 

în sensibilizare, inclusiv prin colaborarea cu societatea 

civilă 

  Accelerând trecerea la mobilitatea durabilă și 
inteligentă 

  Intensificând acțiunile în domeniile care sunt 

esențiale pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor. 

  Asigurând implicarea cetățenilor în luarea deciziilor 

de către autorități, cu scopul de a sprijini sistemele 

democratice și de a abilita oamenii să facă alegeri în 

cunoștință de cauză

  Sprijinind în continuare capacitatea organizațiilor 
societății civile, în special a organizațiilor locale și 

de tineret, de a se implica constructiv în elaborarea 

politicilor și promovarea reformelor și responsabilității 

publice 

  Promovând un mediu media care funcționează bine, 

a jurnaliștilor independenți pentru a asigura accesul la 

informații corecte și factuale

  Promovând incluziunea socială, economică și politică 

pentru toți, inclusiv femei, copii și persoane aparținând 

minorităților și populațiilor afectate de conflict 

  Asigurând mobilitatea și contactele interumane 

într-un mediu sigur și bine gestionat, și asigurând sprijin 

pentru migranții și refugiații vulnerabili.

  Sprijinind extinderea benzii largi Gigabit sigure 

și de capacitate foarte înaltă, în special în zone 

îndepărtate sau mai puțin dens populate și asigurând 

disponibilitatea serviciilor la prețuri accesibile

  Sprijinind implementarea acordurilor de roaming și 

spectru între țările partenere și, dacă este cazul, cu UE

 

  Consolidând e-Guvernarea în regiunea PaE pentru a 

spori eficiența, transparența și responsabilitatea pentru 

administrațiile publice și pentru a facilita reformele

  Intensificând sprijinul oferit start-up-urilor digitale 

extrem de inovatoare și facilitând cooperarea lor de 

business peste granițe

  Sprijinind și asistând în continuare securitatea 

cibernetică a țărilor partenere 

Un parteneriat care ECOLOGIZEAZĂ

Un parteneriat care ABILITEAZĂ

Un parteneriat care CONECTEAZĂ

Ce urmează?

Ce urmează?

Ce urmează? 




