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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la evaluarea și stabilirea priorităților pentru relațiile UE cu țările din 
Parteneriatul estic

2013/2149 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere lansarea Parteneriatului Estic la Praga, la 7 mai 2009,

– având în vedere concluziile summit-ului de la Varșovia din 29-30 octombrie 2011,

– având în vedere concluziile summit-ului de la Vilnius din 28-29 noiembrie 2013,

– având în vedere Comunicările Comisiei din 11 martie 2003 intitulată „Europa extinsă -
Vecinătatea: un nou cadru pentru relațiile cu vecinii noștri din est și sud” 
(COM(2003)0104), din 12 mai 2004 intitulată „Politica europeană de vecinătate -
document de strategie” (COM(2004)0373), din 4 decembrie 2006, intitulată „Consolidarea 
politicii europene de vecinătate” (COM(2006)0726), din 5 decembrie 2007, intitulată 
„Consolidarea politicii europene de vecinătate” (COM(2007)0774), din 3 decembrie 2008 
intitulată „Parteneriatul estic” (COM(2008)0823), precum și cea din 12 mai 2010 
intitulată „Bilanțul politicii europene de vecinătate” (COM(2010)0207),

– având în vedere comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 20 martie 2013 intitulate „Politica 
europeană de vecinătate:  către un parteneriat mai puternic” (JOIN(2013)0004) și din 25 
mai 2011 intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările 
vecine”(COM(2011)0303),

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 26 iulie 2010 și 20 iunie 2011 
privind politica europeană de vecinătate (PEV) și din 18-19 noiembrie 2013, privind 
Parteneriatul Estic, precum și concluziile Consiliului Afaceri Externe (Comerț) din 26 
septembrie 2011 și a Consiliului European din 07 februarie 2013,

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 15 mai 2012, intitulată „Parteneriatul 
Estic: o foaie de parcurs până la reuniunea la nivel înalt din toamna anului 2013 -
JOIN(2012)0013 și cea din 20 martie 2013 intitulată „Realizarea unei noi politici 
europene de vecinătate” (JOIN(2012)14), precum și documentele de lucru comune 
însoțitoare ale serviciilor Comisiei („Rapoarte regionale”, SWD(2013)0085 și 0086),

– având în vedere Rezoluția sale din 23 octombrie 2013 referitoare la Politica europeană de 
vecinătate, către un parteneriat mai puternic - Poziția PE referitoare la rapoartele 2012 
privind progresele1, rezoluția din 14 decembrie 2011 referitoare la revizuirea politicii 
europene de vecinătate2 și cea din 7 aprilie 2011 referitoare la  revizuirea politicii 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0446.
2 JO C 168 E, 14.06.2013, p.26
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europene de vecinătate - dimensiunea estică1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2013),

A. întrucât politica europeană de vecinătate (PEV), în special Parteneriatul Estic (PaE), își 
propune să extindă valorile și ideile fondatorilor UE;

B. întrucât Parteneriatul Estic este conceput pentru țările europene și este un răspuns la 
aspirațiile europene ale societăților din țările partenere; 

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate profund  aspirațiile europene și parcurg încă o 
tranziție dificilă după decenii de creștere obstrucționată în cadrul URSS;

D. întrucât atmosfera actuală din relațiile cu partenerii estici ar trebui folosită pentru a 
încuraja popoarele din țările Parteneriatului Estic să depună eforturi pentru noi reforme 
democratice;

E. întrucât Parteneriatului Estic ar trebui să promoveze dimensiunile umanitare, economice, 
sociale și culturale ale cooperării;

F. întrucât evoluțiile recente din țările Parteneriatului estic și relațiile acestora cu UE sunt un 
avertisment că UE nu este încă considerat drept singura alternativă politică,

1. reamintește realizările și ambițiile Parteneriatului Estic, care constituie cadrul politic 
pentru consolidarea relațiilor dintre UE și partenerii estici, bazate pe interese reciproce, 
angajamente, asumarea comună a responsabilităților, precum și o bază instituțională 
pentru cooperarea politică și un forum de dialog între țările partenere; salută, în acest sens, 
constituirea Adunării Parlamentare Euronest și a altor platforme de cooperare, cum ar fi 
forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului estic și Congresul inițiativelor din 
Europa de Est; observă, totuși, că evoluțiile recente din unele țări din cadrul 
Parteneriatului Estic au atras atenția asupra fragilității procesului politic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului Estic are nevoie de un nou impuls și de o viziune 
clară pentru viitor, concentrându-se nu numai pe cooperarea politică, ci și pe ancorarea 
societăților din PaE în UE; îndeamnă, prin urmare, UE să se concentreze în special pe 
instituirea unui regim de liberalizare a vizelor, pe investiții în tineret și în viitorii lideri, 
precum și pe sectorul energetic;

3. subliniază faptul că se mai pot face progrese cu privire la instituirea regimului liberalizării 
vizelor; observă, în acest sens, că liberalizarea regimului vizelor este doar un element 
dintr-o serie de procese menite să apropie societățile și că sunt necesare mai multe eforturi 
în acest sens, în special cu privire la promovarea cooperării în domeniul educației și 
culturii; consideră că trebuie pus un accent mai mare pe faptul că proiectul Parteneriatului 
estic este destinat societăților, mai degrabă decât autorităților; 

4. subliniază importanța investițiilor în tineri și în viitorii lideri, prin utilizarea deplină a 
                                               
1 JO C 296 E, 02.10.2012, p.105
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oportunităților de burse în cadrul programului „Erasmus pentru toți” pentru a stimula 
schimburile de studenți între țările Parteneriatului Estic și statele membre ale UE și prin 
crearea unei Universități a Parteneriatului Estic și a unui Colegiu  European al Mării 
Negre, care ar oferi cursuri postuniversitare și ar urma să formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului Estic și din statele membre ale UE;

5. îndeamnă la organizarea de schimburi școlare între statele membre ale UE și țările 
Parteneriatului Estic și consideră că ar trebui să fie prevăzută o finanțare specială în acest 
scop;

6. subliniază necesitatea de a consolida cooperarea în rândul tinerilor în cadrul programului  
„Ferestrei Parteneriatului estic pentru tineret”, consolidând astfel cetățenia activă a 
tinerilor, dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tineri; 

7. subliniază că trebuie acordată mia multă atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în conformitate cu obligațiile Comunității Europene 
a Energiei; solicită continuarea reformelor în domeniul gazului și a energiei electrice și 
constituirea unui procent corespunzător de energie din resurse regenerabile;

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți  în promovarea și implementarea Parteneriatului 
Estic și subliniază că angajamentul UE ar trebui să depășească dimensiunile dialogului 
politic, ocupându-se și dezvoltând dialogul social, economic și cultural;

9. solicită o abordare mai individualizată a țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o coordonare generală; 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa unei înțelegeri comune a esenței cooperării, UE 
având tendința de a se concentra pe pregătirea țărilor Parteneriatului Estic de a adopta 
acquis-ul comunitar și valorile comunitare, în timp ce țările partenere își evaluează 
relațiile reciproce în termeni de câștiguri și pierderi; ia act de faptul că UE este văzută 
exclusiv ca un donator iar țările partenere ca beneficiari, deși toate părțile ar trebui să aibă 
un dublu rol;

11. consideră regretabil faptul că statele membre manifestă un interes inegal în relațiile cu 
țările din Parteneriatului Estic și în ceea ce privește evoluțiile lor;  remarcă cu îngrijorare 
lipsa de înțelegere între statele membre cu privire la importanța geopolitică a cooperării și 
a unei poziții unitare asupra unor chestiuni;

12. regretă, de asemenea, dorința insuficientă a țărilor partenere din cadrul Parteneriatului 
estic de a construi un mesaj comun și de a se angaja în eforturi comune în ceea ce privește 
UE;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru împărtășirea experiențelor 
în ceea ce privește reformele și procesele democratice, mai degrabă decât pentru 
impunerea standardelor UE, precum și pentru recunoașterea caracterului unic al fiecărei 
țări în parte și sublinierea statutului egal al partenerilor și a posibilelor beneficii reciproce; 
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14. îndeamnă la semnarea și implementarea acordurilor de asociere, dacă este cazul, cu țările 
partenere, pentru a promova buna guvernare  și statul de drept, drepturile omului, în 
special dreptul la un proces echitabil, precum și pentru a combate corupția și a sprijini 
construirea și modernizarea economiilor țărilor partenere și adoptarea unor legislații 
favorabile afacerilor;

15. reamintește că obiectivele cooperării cu țările Parteneriatului estic ar trebui să vizeze 
stabilirea unui parteneriat strategic mai strâns, consolidarea contactelor directe dintre UE 
și țările partenere, stabilirea  de rețele de legături sociale, în vederea unei mai mari 
integrări și a sprijinirii modernizării și orientării proeuropene, dincolo de simpla 
stabilizare;

16. încurajează dezvoltarea unor relații mai strânse între țările partenere și promovarea 
stabilității și consolidarea încrederii multilaterale;

17. consideră că instrumentele de cooperare ar trebui să clar definite, ținând cont de 
instrumentele și programele disponibile și concentrându-se în special, pe educație și pe 
schimburile academice; solicită furnizarea unor resurse financiare suplimentare pentru 
implementarea Parteneriatului estic și sprijinirea reformelor, a inițiativelor emblematice și 
a proiectelor; solicită participarea deplină a țărilor partenere la programele Uniunii;

18. subliniază faptul că reforma sistemelor judiciare din țările partenere, asigurarea 
independenței sistemului judiciar trebuie să constituie priorități;

19. subliniază importanța promovării cooperării economice, pentru continuarea proiectului 
Parteneriatului Estic, printre altele, prin creșterea gradului de conștientizare a 
complexității problemelor economice, promovarea bunei guvernări în sectorul financiar, 
adoptând o abordare sectorială, încurajarea legislației care să conducă la dezvoltarea 
sectorului IMM-urilor și promovarea parteneriatelor de afaceri între UE și Parteneriatul 
Estic;

20. consideră, de asemenea, că promovarea activităților comune cu alți parteneri strategici și 
cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale și europene sunt benefice pentru toate 
părțile interesate; 

21. subliniază necesitatea promovării legăturilor sociale și culturale, transpunând astfel  în 
practică motto-ul UE „Uniți în diversitate”;

22. subliniază faptul că Fondul european pentru democrație poate juca un rol important în 
țările Parteneriatului Estic prin consolidarea societății civile;

23. consideră că, pentru a îmbunătăți cooperarea între partenerii estici, UE ar trebui să se 
abțină de la a impune restricții lingvistice în proiecte comune și ar trebui să promoveze 
multilingvismul, în special în administrația locală, în inițiativele civice și educaționale; 

24. subliniază importanța promovării și sprijinirii eforturilor comune în domeniul cercetării și 
inovării, inclusiv programele de schimburi de studenți, în proiecte multilingve virtuale, în 
dialogul între culturi, prin producții comune de film și resurse comune pentru traduceri 
literare, în studiile comune privind urmările nazismului și comunismului și ale regimurilor 
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totalitare, precum și studiile privind istoria comună a Europei;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintele Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate(VP/Î/), Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), 
Comitetului Regiunilor, guvernelor și parlamentelor naționale ale țărilor PaE, OSCE și 
Consiliului Europei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Documentul ce conține propuneri pentru viitor apare într-un moment special marcat de criza 
economică din Europa, încheierea summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, sfârșitul 
legislaturii 2009-2014 a UE, ceea ce îi conferă un rol mai important. Prin urmare, Parlamentul 
European ar trebui să prezinte o propunere ambițioasă care arată deschiderea și angajamentul 
nostru față de dezvoltarea proiectului european. În acest sens, criza nu ar trebui să ne limiteze 
și ar trebui să fie mai degrabă un stimulent pentru viziuni viitoare care depășesc angajamentul 
politic și se concentrează asupra cetățenilor din țările Parteneriatului Estic, acordând o atenție 
prioritară politicilor care vor avea rezultate concrete, cum ar fi liberalizarea regimului de vize.
UE ar trebui să se concentreze, de asemenea, pe tineret și pe liderii tineri, ancorându-le  
viitorul în Uniunea Europeană. De asemenea, UE trebuie să se concentreze asupra securității 
energetice și să coopereze cu partenerii estici pe această temă. Acest document ar trebui să 
ofere un stimulent pentru o abordare politică curajoasă vizând dezvoltarea Parteneriatului 
Estic, precum și să deschidă calea pentru ideile noastre.


