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PROIECT DE OPINIE 

la JOIN(2020)7 - 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 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeana (TUE), a Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru politică 
externă a fost sesizată în data de 30 aprilie 2020 cu examinarea 
fondului COMUNICĂRII COMUNE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, CONSILIUL EUROPEAN, 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 şedinţa din 12 mai 2020, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea următorului proiect de opinie: 

 Comisia pentru politică externă: 

 Salută eforturile de a consolida și a aprofunda relațiile politice și 
economice dintre UE, statele membre ale acesteia și țările Parteneriatului 
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Estic și de a le ajuta pe acestea din urmă să se apropie de Uniune și să 
realizeze dubla transformare ecologică și digitală. 

Lansat în 2009, Parteneriatului Estic are un cadru solid și produce 
rezultate concrete pentru cetățeni. În mai 2019, Comisia Europeană a 
lansat o consultare privind viitorul Parteneriatului, care s-a finalizat la 
sfârșitul lunii octombrie 2019. În cadrul acestei consultări ample și 
incluzive și-au exprimat opinia aproape toate statele membre, toate țările 
partenere, instituțiile europene, o serie de instituții financiare 
internaționale, organizațiile societății civile, grupuri de reflecție, instituții 
academice și organizații ale mediului de afaceri, etc. 

 Pe baza rezultatelor consultării, documentul JOIN7(2020) stabilește 
noile obiective de politică pe termen lung pentru Parteneriatul 
estic după 2020 precum și măsuri care vizează consolidarea rezilienței, 
promovarea dezvoltării durabile și obținerea de rezultate concrete pentru 
societate. 

 Nu sunt prevăzute modificări ale arhitecturii actuale PaE, ci doar 
ajustări pentru a reflecta viitoarele obiective (ex. denumirile Platformelor 
și panel-urilor multilaterale), accentul fiind pus pe eficientizarea 
proceselor și structurilor curente.   

 Documentul prezintă succint realizările PaE obținute în ultimii ani și 
principalele elemente ce vor constitui abordarea viitoare, cu accent pe 
consolidarea rezilienței partenerilor estici, dezvoltare economică 
sustenabilă și obținerea de rezultate concrete în beneficiul cetățenilor. 
Sunt evocate realizările majore obținute în trei arii prioritare ale PaE 
(economie, conectivitate, societate) și semnalată insuficiența rezultatelor 
în domeniul bunei guvernări (statul de drept, combaterea corupției și 
criminalității organizate, consolidarea media independente și societății 
civile).  

 Ca linie generală, va fi continuată abordarea bazată pe 
stimulente, care va presupune și o clarificare mai bună a priorităților 
specifice pentru implementarea măsurilor de reformă, cu obiective clare 
și cuantificabile pentru statele partenere, care să conducă și la creșterea 
finanțării și a investițiilor din partea UE. În același timp, eventualele 
regrese se vor reflecta în reducerea fondurilor UE, mai puțin a celor 
pentru societatea civilă (în consens cu abordarea ”more for more”, 
respectiv, ”less for less”). 
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 Consultarea părților interesate a concluzionat că actualul cadru este 
valabil și ar trebui să continue, cu ajustările necesare pentru a-l alinia la 
obiectivele principale de politică pentru perioada de după 2020. În același 
timp, prioritățile descrise în prezenta comunicare comună vor sta la baza 
viitoarei programări a asistenței UE pentru perioada 2021-2027.  

 Prezenta comunicare va fi discutată cu țările partenere în 
perspectiva Summit-ului Parteneriatului Estic programat pentru iunie 
2020, care va acorda un mandat pentru stabilirea unui nou set de 
rezultate concrete care să fie obținute pe baza agendei actuale, cu scopul 
de a pune în practică recomandările Comisiei Europene. 

 Cu ocazia revizuirii politicii europene de vecinătate în contextul 
Strategiei globale a UE, statele membre și țările partenere au solicitat o 
diferențiere mai mare, o asumare sporită, o direcționare mai bună și 
o flexibilitate sporită.  

 Cele „20 de rezultate preconizate pentru 2020”, aprobate de 
statele membre ale UE și de țările partenere în cadrul Summit-ului 
Parteneriatului estic din noiembrie 2017, au stabilit o agendă comună 
orientată spre rezultate în scopul unei mai bune direcționări a cooperării. 

 În urma consultării, s-a concluzionat faptul că agenda „20 de 
rezultate preconizate pentru 2020” a permis realizarea de progrese în 
ceea ce privește 3 dintre cele 4 domenii prioritare, și anume o economie 
mai puternică, o conectivitate mai puternică și o societate mai 
puternică. De aceea, s-a subliniat necesitatea unei îmbunătățiri 
semnificative a rezultatelor în domeniul guvernanței, al patrulea 
domeniu prioritar, în special în ceea ce privește statul de drept, 
combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și rolul mass-
mediei independente și al societății civile. Potrivit consultării, țările 
partenere își doresc un parteneriat mai bine adaptat la interesele, 
ambițiile și progresele fiecăreia dintre acestea. 

 Având în vedere faptul că pentru Uniune consolidarea 
rezilienței este un cadru de politică primordial, statele membre și 
țările partenere vor colabora în vederea atingerii următoarelor obiective 
de politică pe termen lung în cadrul Parteneriatului estic după 2020: 

 împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate;  
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 împreună pentru instituții responsabile, stat de drept și 
securitate;  

 împreună pentru reziliență în materie de mediu și reziliență la 
schimbările climatice;  

 împreună pentru o transformare digitală rezilientă   

 împreună pentru societăți reziliente, echitabile și favorabile 
incluziunii.  

 Comisia Europeană a cerut UE și partenerilor săi, în special celor de 
pe continentul european, să abordeze provocările comune și să 
colaboreze strâns în viitor cu privire la noile priorități politice pentru a 
sprijini transformarea ecologică și transformarea digitală, precum și 
pentru a crea economii care să funcționeze pentru toți, axate în special 
pe crearea mai multor oportunități de angajare pentru tineri și 
promovarea egalității de gen. Aceste aspecte vor fi integrate în toate 
obiectivele de politică. 

 Cooperarea bilaterală rămâne principala modalitate de asigurare a 
unei abordări personalizate. Punerea în aplicare a acordurilor bilaterale 
va fi accelerată și completată cu o cooperare sectorială și schimburi mai 
aprofundate între țările partenere interesate. UE va continua să ofere 
sprijin în cadrul forurilor bilaterale, regionale și multinaționale, inclusiv 
asistență sectorială specifică, în conformitate cu principiile incluziunii și 
diferențierii. În plus, Parteneriatul estic va fi în continuare flexibil și 
favorabil incluziunii, permițând țărilor vizate să abordeze împreună 
provocările comune și mondiale dintr-o gamă largă de domenii, 
consolidând astfel integrarea regională. 

 Summitul Parteneriatului Estic va acorda un mandat pentru 
stabilirea unui nou set de rezultate concrete care să fie obținute pe baza 
agendei actuale, cu scopul de a pune în practică recomandările descrise 
în prezentul document. Definirea viitoarelor rezultate pentru perioada de 
după 2020 va fi, prin urmare, o sarcină esențială pentru a doua jumătate 
a anului 2020. 

Membrii Comisiei pentru politică externă au apreciat că ancorarea 
Parteneriatului Estic la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate pentru 
România iar Comunicarea comună relevă un angajament sporit pentru 
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regiune în comparație cu situația actuală, reconfirmând importanța 
PaE în ansamblul politicii externe UE.  

Sunt prezentate o serie de inițiative de interes pentru 
România, pe dimensiunea agendei sectoriale, în domenii precum 
conectivitatea (infrastructură, energie, digital și telecomunicații), 
cooperarea regională (referiri la cooperarea transfrontalieră, la Sinergia 
Mării Negre și Agenda Maritimă Comună în document), includerea de noi 
oportunități în domeniul politicilor de sănătate sau asigurarea unor 
sinergii și complementarități între instrumentele și programele UE care se 
adresează regiunii.  

De asemenea, este prevăzută și posibilitatea dezvoltării unei 
cooperări sectoriale aprofundate cu statele partenere asociate și 
integrarea graduală și selectivă în Piața Unică a Uniunii, în același timp 
existând posibilitatea dezvoltării unor formate specifice dedicate exclusiv 
statelor partenere cele mai avansate. 

 S-a apreciat importanța specială pentru România, așa cum a fost 
subliniat cu ocazia deținerii președinției la Consiliului European anul 
trecut, a dezvoltării relațiilor speciale cu Republica Moldova, atât în plan 
bilateral cât și în cadru european. 

 Membrii Comisiei pentru politică externă au considerat că actualul 
document dă un semnal puternic celor 6 țări partenere și că relansează 
interesul și implicarea Uniunii într-o regiune care nu este doar vecină, ci 
este esențială pentru o serie de aspecte precum dimensiunea de 
securitate sau relațiile cu Asia. 

 Apreciind că perspectiva unei cooperări aprofundate cu statele PaE 
este nu doar un motor al reformelor, un angajament pentru statul de 
drept, justiție și valori fundamentale, ci reprezintă o prioritate pentru toți 
cetățenii acestor țări, o garanție a stabilității și prosperității acestora, 
membrii Comisiei pentru politică externă au considerat că vocea 
României trebuie să fie puternică și au cerut Guvernului să urmărească 
modul de implementare a principiilor enumerate în Comunicare precum și 
bugetarea inițiativelor pe care le va cuprinde. 

 

    Preşedinte,                           Secretar, 
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   Biró Rozália-Ibolya                Mirela Furtună 
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