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PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Parteneriatul estic, în 
perspectiva summitului din iunie 2020
(2019/2209(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3 și 8 și titlul V, în special articolele 21, 22, 36 și 37, din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și partea a cincea din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere lansarea Parteneriatului estic la Praga, la 7 mai 2009, ca efort comun al 
UE și al celor șase parteneri ai săi din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și Ucraina,

– având în vedere declarațiile comune ale summiturilor Parteneriatului estic de la 
Varșovia din 2011, de la Vilnius din 2013, de la Riga din 2015 și de la Bruxelles din 
2017,

– având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, 
pe de altă parte1, Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 
Republica Moldova, pe de altă parte2, și Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană 
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte3, inclusiv 
zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare,

– având în vedere recomandările și activitățile Adunării Parlamentare Euronest, ale 
Forumului societății civile al Parteneriatului estic, precum și ale Comitetului Regiunilor 
și Conferinței autorităților locale și regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP),

– având în vedere Comunicarea Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) privind [...],

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind politica europeană de 
vecinătate și Parteneriatul estic,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2015 referitoare la centenarul Genocidului 
armean4, Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la revizuirea politicii europene de 
vecinătate5, Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de 
asociere/zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina6, Rezoluția sa din 23 noiembrie 2016 referitoare la comunicarea 

1 JO L 261, 30.8.2014, p. 4.
2 JO L 260, 30.8.2014, p. 4.
3 JO L 161, 29.5.2014, p. 3.
4 JO C 328, 6.9.2016, p. 2.
5 JO C 265, 11.8.2017, p. 110.
6 JO C 11, 12.1.2018, p. 82.
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strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa7, Rezoluția sa 
din 13 decembrie 2016 referitoare la drepturile femeilor în statele din cadrul 
Parteneriatului estic8, Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la Belarus9, Rezoluția 
sa din 14 iunie 2018 referitoare la teritoriile georgiene ocupate la 10 ani de la invazia 
rusă10, Rezoluția sa din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului 
privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și 
consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 
statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte11, 
Rezoluția sa din 4 octombrie 2018 referitoare la deteriorarea libertății mass-mediei în 
Belarus, în special cazul Charter 9712, Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la 
punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova, 13Rezoluția sa din 14 
noiembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia14 
și Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de 
asociere UE-Ucraina15, 

– având în vedere recomandările sale din 15 noiembrie 2017 adresate Consiliului, 
Comisiei și SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la 
nivel înalt din noiembrie 201716 și cele din 4 iulie 2018 adresate Consiliului, Comisiei și 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate privind negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-
Azerbaidjan17,

– având în vedere articolul 118 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru comerț internațional,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0000/2020),

A. întrucât Parteneriatul estic se bazează pe un angajament comun între Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană de 
a-și aprofunda relațiile și de a adera la dreptul internațional și valorile fundamentale, 
printre care democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, a statului de drept, a independenței și imparțialității sistemului judiciar, 
precum și pentru economia socială de piață, dezvoltarea sustenabilă și buna guvernanță;

B. întrucât cooperarea dintre UE și toate țările Parteneriatului estic poate fi realizată și 
menținută numai în măsura în care aceste valori și principii fundamentale sunt 
respectate;

C. întrucât anumite țări din cadrul Parteneriatului estic au ales să urmărească o integrare 
politică, umană și economică mai strânsă cu UE prin încheierea unor acorduri de 

7 JO C 224, 27.6.2018, p. 58.
8 JO C 238, 6.7.2018, p. 42.
9 JO C 390, 18.11.2019, p. 100.
10 JO C 28, 27.1.2020, p. 97.
11 Texte adoptate, P8_TA(2018)0284.
12 Texte adoptate, P8_TA(2018)0375.
13 Texte adoptate, P8_TA(2018)0458.
14 Texte adoptate, P8_TA(2018)0457.
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0518.
16 JO C 356, 4.10.2018, p. 130.
17 Texte adoptate, P8_TA(2018)0294.
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asociere (AA) ambițioase cu zone de liber-schimb aprofundate și cuprinzătoare, precum 
și regimuri de liberalizare a vizelor;

D. întrucât sunt posibile chiar și forme mai avansate de cooperare și integrare, cu condiția 
ca reformele cuprinzătoare să fie puse în aplicare în mod sustenabil și în timp util;

E. întrucât independența, suveranitatea și integritatea teritorială a partenerilor estici ai UE 
sunt încă afectate de conflicte regionale nesoluționate;

F. întrucât Parlamentul European respinge utilizarea forței sau amenințarea cu forța pentru 
soluționarea conflictelor și împărtășește angajamentul UE de a sprijini suveranitatea, 
integritatea teritorială și independența politică a tuturor țărilor din Parteneriatul estic în 
cadrul frontierelor lor recunoscute pe plan internațional, în conformitate cu dreptul, 
normele și principiile internaționale,

1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate:

(a) să recunoască și să depună eforturi pentru un impact transformațional continuu 
al politicii Parteneriatului estic pentru a determina schimbări politice, sociale, 
economice și juridice în cele trei țări partenere asociate;

(b) să recunoască faptul că acele țări care întreprind reforme ample și acționează 
pentru a îndeplini criteriile prevăzute la articolul 49 din TUE pot fi eligibile 
pentru aderarea la UE, printr-un proces de integrare treptată;

(c) să adopte o viziune consolidată și orientată spre viitor pentru următorul 
deceniu al Parteneriatului estic, în scopul de a asigura realizări durabile și 
ireversibile și aprofundarea cooperării dintre UE și Parteneriatul estic; 

(d) să mențină caracterul incluziv al Parteneriatului estic, acționând ca un factor de 
îmbunătățire a responsabilității democratice, de îmbunătățire a guvernanței 
economice, de consolidare a drepturilor cetățenilor și a durabilității mediului; 

(e) să demareze un proces de creare a unui spațiu economic comun care să 
faciliteze o integrare politică și economică mai profundă cu UE;

(f) să elaboreze măsuri suplimentare pentru o integrare mai profundă, cum ar fi în 
anumite agenții ale UE, programe și inițiative intra-UE, cu respectarea deplină 
a condiționalităților existente și în conformitate cu principiul „mai mult pentru 
mai mult”;

(g) să ofere o asistență financiară mai mare, inclusiv în contextul instrumentelor 
financiare externe care sunt în prezent în curs de negociere legislativă; această 
asistență ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice ale partenerilor 
individuali și să fie utilizată pentru a pune în aplicare activitățile din cadrul 
programului Parteneriatului estic;

(h) să se asigure că concluziile reuniunii la nivel înalt din iunie 2020 includ 
angajamente consolidate ale UE și un angajament din partea țărilor 
Parteneriatului estic de a obține rezultate pe cont propriu;

Dialogul structurat, consolidarea statului și responsabilitatea democratică
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(i) să recunoască statutul de parteneriat asociat al țărilor avansate din cadrul 
Parteneriatului estic, în special semnatarii acordurilor de asociere care au 
semnat acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, pentru a ține 
seama de nevoia reciprocă de multiplicare a locurilor de desfășurare a 
dialogului politic, de continuare a cooperării economice și de armonizare 
legislativă; 

(j) să se implice mai mult în consolidarea statală și în consolidarea instituțiilor, 
punând la dispoziția partenerilor asociați, întâi de toate, a unor instrumente 
similare Grupului de sprijin pentru Ucraina; existența unor instituții puternice, 
independente și eficiente la nivel central și local este esențială pentru 
responsabilitatea democratică, dezoligarhizare și pentru lupta împotriva 
corupției și a capturării statului;

(k) să recunoască și să încurajeze inițiativele guvernelor țărilor asociate de 
stimulare a cooperării lor reciproce; o abordare similară ar trebui să se aplice 
cooperării dintre toți partenerii est-europeni pe diverse teme; 

(l) să încurajeze deplina conformitate a proceselor electorale cu standardele 
internaționale, cu recomandările Organizației pentru Securitate și Cooperare în 
Europa (OSCE) și cu avizele Comisiei de la Veneția;

Politica economică și dezvoltarea unui spațiu economic comun
(m) să recunoască faptul că punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb 

aprofundate și cuprinzătoare a avut un succes suficient pentru a conduce treptat 
la deschiderea pieței unice a UE, în conformitate cu standardele și cerințele UE 
puse în aplicare;

(n) să își propună să asigure cooperarea și participarea țărilor din Parteneriatul 
estic eligibile și care doresc acest lucru la uniunea energetică, la Comunitatea 
transporturilor și la piața unică digitală, precum și intensificarea cooperării în 
domeniul vamal, printre altele; 

(o) să asigure angajamentul suplimentar al țărilor Parteneriatului estic în lupta 
împotriva schimbărilor climatice, inclusiv participarea la noul Pact ecologic 
european;

(p) să adopte un plan cuprinzător de consolidare a infrastructurii cu scopul de a 
îmbunătăți conectivitatea dintre UE și partenerii săi est-europeni, precum și 
între țările membre ale Parteneriatului; 

(q) să extindă la alți parteneri asociați abordarea utilizată de UE în eforturile sale 
de sprijinire a redresării economiei ucrainene, inclusiv prin intermediul unei 
asistențe și a unor instrumente personalizate și flexibile pentru asistența 
macrofinanciară, precum și prin implicarea și coordonarea instituțiilor 
financiare internaționale și a donatorilor, și prin îmbunătățirea mediului pentru 
investițiile străine directe (ISD) ; 

Îmbunătățirea capitalului uman
(r) să abordeze deficitul de forță de muncă calificat al UE prin creșterea 

mobilității forței de muncă din țările Parteneriatului estic și prin furnizarea de 
garanții sociale;
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(s) să extindă finanțarea și participarea țărilor din cadrul Parteneriatului estic la 
programe educaționale, de consolidare a competențelor profesionale și de 
schimb de experiență, precum Erasmus + și Orizont 2020;

(t) să consolideze cooperarea academică în cadrul Parteneriatului estic prin 
înființarea unei universități a Parteneriatului estic, axată pe buna guvernanță și 
pe administrația publică;

(u) să se asigure că toate programele de sprijin ale UE includ o dimensiune a 
egalității de gen și vizează grupurile cele mai dezavantajate și mai vulnerabile 
ale societății; 

Securitatea și stabilitatea
(v) să recunoască importanța securității și stabilității pentru dezvoltarea viitoare a 

membrilor Parteneriatului estic prin stimularea cooperării în materie de 
securitate și apărare și prin acordarea unei atenții speciale conflictelor 
regionale;

(w) să recunoască experiența unică și expertiza țărilor din cadrul Parteneriatului 
estic; să recunoască contribuția partenerilor asociați la misiunile politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC); să aprofundeze cooperarea ceea ce 
privește politicile de apărare legate de UE; 

Autoritățile locale și societatea civilă
(x) să recunoască contribuția actorilor și organizațiilor societății civile din cadrul 

Parteneriatului estic la procesele de democratizare și de reformă din țările lor și 
din întreaga regiune a Parteneriatului estic; să continue să sprijine activitățile și 
să protejeze mediul de lucru al acestora;

(y) să intensifice sprijinul și inițiativele UE pentru a consolida și a permite 
autorităților locale să pună în aplicare reformele naționale la nivel local; să 
încurajeze schimburile regulate între administrația centrală și cea locală cu 
privire la programele de reformă, cu participarea societății civile;

Îmbunătățirea comunicării 
(z) să sporească vizibilitatea sprijinului oferit de UE țărilor beneficiare din 

Parteneriatul estic și să sporească gradul de sensibilizare a cetățenilor UE cu 
privire la acesta;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate. 


