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20 de rezultate către 2020:
Aducând rezultate tangibile
pentru cetățeni



 ECONOMIE MAI PUTERNICĂ  

 REALIZĂRI CHEIE  

 UE a susținut peste 185 000
ÎMM, creând sau menținând
1,65 mln locuri de muncă;

 Regiunea Parteneriatului Estic a devenit al
10-lea partener comercial al UE. În 2020 comerțul
total dintre UE și PaE a avut o valoare de peste 65
miliarde Euro.

 O GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ 

 REALIZĂRI CHEIE 

 Lupta cu corupția s-a
intensificat prin intermediul
creării unui sistem de declarare
electronică a activelor în Armenia, Georgia,
Moldova și Ucraina. Azerbaidjan și-a exprimat
acordul de a lucra în această direcție;

 Furnizarea serviciilor publice s-a îmbunătățit
odată cu introducerea în toate țările partenere a
ghișeelor unice și serviciilor de e-guvernare.

La Summitul Parteneriatului Estic (PaE) în noiembrie 2017 Statele membre 
ale UE și țările partenere din est – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina – au aprobat o agendă ambițioasă de reforme «20 
de rezultate către 2020». Revizuirea finală a implementării acesteia a arătat că 
aceasta a adus beneficii concrete cetățenilor în patru domenii-cheie: economie, 
guvernanță, conectivitate și societatea. Cu toate acestea, persistă provocări, în 
special în domeniul statului de drept, al spațiului societății civile, al mass-mediei 
și al egalității de gen.

 CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ 

 REALIZĂRI CHEIE  

 Aproape 50% din autoritățile 
locale din Parteneriatul Estic 
s-au angajat să reducă emisiile de CO2 prin Pactul 
primarilor - inițiativa UE în domeniul energiei 
locale și Politici Climatice;

 Legături și infrastructuri de transport mai 
bune prin investiții prioritare pentru crearea și 
reabilitarea a 4.800 km de drumuri și căi ferate 
până în 2030 în cadrul Planului de acțiuni de 
investiții TEN -T.



 O SOCIETATE MAI PUTERNICĂ 

 REALIZĂRI CHEIE 

 UE a sprijinit tinerii, oferind
peste 80.000 de schimburi
inclusiv prin Erasmus+.

 Școala Europeană din Tbilisi este operațională
din septembrie 2018 și oferă educație de înaltă
calitate viitorilor lideri.

 TRANSVERSALĂ 

 REALIZĂRI CHEIE 

 În lupta împotriva violenței
în familie, Armenia, Moldova
și Ucraina au semnat, iar Georgia a ratificat
Convenția de la Istanbul. Azerbaidjan a aprobat
un plan național de acțiuni privind combaterea
violenței în familie și a lansat un proces intern
pentru semnarea Convenției.

 Creșterea sprijinului public pentru UE în țările
partenere, 66% dintre cetățeni având o percepție
pozitivă asupra relațiilor UE cu țara lor.

Există în continuare provocări, în special în ceea ce privește statul de drept, 
reforma judiciară, combaterea corupției și a crimei organizate. Problemele 
legate de independența mass-mediei, spațiul societății civile, egalitatea de gen și 
nediscriminarea continuă să reprezinte motive serioase de îngrijorare. În cadrul 
Agendei de redresare, reziliență și reformă de după 2020, atenuarea schimbărilor 
climatice și protecția mediului vor fi, de asemenea, esențiale.
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