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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la revizuirea politicii europene de 
vecinătate - dimensiunea estică 

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Reuniunii miniştrilor de externe ai Parteneriatului Estic din 
13 decembrie 2010,

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare: Rezoluţia din 19 ianuarie 2006 privind politica 
europeană de vecinătate (PEV), Rezoluţia din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea 
PEV, Rezoluţia din 6 iulie 2006 privind Instrumentul european de vecinătate şi 
parteneriat (IEVP) şi Rezoluţia din 19 februarie 2009 referitoare la revizuirea IEVP, 

– având în vedere evoluţia politicii europene de vecinătate (PEV) începând din 2004 şi, în 
special, rapoartele de evaluare ale Comisiei privind punerea sa în aplicare,

– având în vedere planurile de acţiune adoptate în comun cu Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia şi Moldova şi programul de asociere cu Ucraina,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la PEV din 26 iulie 
2010,

– având în vedere declaraţia comună a Summit-ului Parteneriatului estic, organizat la Praga 
la 7 mai 2009,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 mai 2010 privind Bilanţul politicii 
europene de vecinătate1,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 privind Parteneriatul estic2,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 decembrie 2007 privind consolidarea 
politicii europene de vecinătate3, cea din 4 decembrie 2006 privind consolidarea PEV4, 
cea din 12 mai 2004 referitoare la Documentul de strategie privind politica europeană de 
vecinătate (PEV)5, cea din 11 martie 2003 privind Europa extinsă – vecinătatea: un nou 
cadru pentru relaţiile cu vecinii noştri din est şi din sud6,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al 
                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823.
3 COM(2007) 0774 final.
4 COM (2006) 0726 final.
5 COM (2004) 0373 final.
6 COM(2003) 0104 final.
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Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea 
unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat (IEVP)1,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Tratatul de la Lisabona a creat condiţiile pentru îmbunătăţirea eficienţei şi 
coerenţei relaţiilor UE cu alţi actori şi parteneri, în special cu vecinii săi; 

B. întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea 
dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările învecinate în vederea stabilirii unui spaţiu de 
prosperitate şi de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii şi caracterizat prin relaţii 
strânse şi paşnice, bazate pe cooperare;

C. întrucât de la lansarea sa PEV a dus la consolidarea relaţiilor cu ţările partenere şi a creat 
beneficii reale; întrucât există în continuare provocări şi accentul ar trebui pus acum pe 
punerea în aplicare, prin definirea unor priorităţi clare de acţiune, evaluări clare şi 
diferenţiere bazata pe performanţă;

D. întrucât Parteneriatului estic (PEs) este un cadru politic semnificativ pentru aprofundarea 
relaţiilor cu şi între ţările partenere, bazat pe asumare şi responsabilitate comună; întrucât 
consolidarea relaţiilor necesită un angajament comun consolidat şi un progres real către 
buna guvernanţă;

E. întrucât UE ar trebui să promoveze o abordare ascendentă, mărind sprijinul pe care-l 
acordă societăţilor civile şi presei pentru a susţine procesele de democratizare, o condiţie 
prealabilă pentru stabilitatea pe termen lung;

F. întrucât conflictele nesoluţionate afectează dezvoltarea economică, socială şi politică a 
ţărilor în cauză, precum şi cooperarea, stabilitatea şi securitatea regională; 

G. întrucât IEPV a contribuit la simplificarea finanţării PEV; întrucât procesul de elaborare a 
instrumentului care va înlocui IEPV ar trebui să reflecte concluziile revizuirii strategice a 
PEV şi ar trebui realizat pe baza unor consultări extinse; 

Revizuirea PEV - aprecieri generale

1. reafirmă valorile, principiile şi angajamentele care stau la baza PEV, printre care se 
numără democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, economia de piaţă, dezvoltarea durabilă şi buna guvernanţă;  consideră că 
PEV continuă să reprezinte un cadru valid pentru extinderea şi consolidarea relaţiilor cu 
cei mai apropiaţi parteneri în vederea susţinerii reformelor politice, sociale şi economice 
ale acestora şi subliniază importanţa menţinerii principiului asumării comune în ceea ce 
priveşte conceperea şi aplicarea programelor şi acţiunilor;

2. subliniază că revizuirea strategică a PEV ar trebui să reflecte un angajament politic mai 
ferm din partea tuturor partenerilor şi să consolideze diferenţierea în funcţie performanţă, 

                                               
1 JO L 310, 9.11.2006, p. 1.
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bazată pe criterii de evaluare clar definite;

3. subliniază necesitatea recunoaşterii schimbărilor aduse de Tratatul de la Lisabona, în 
special rolul consolidat al Înaltului Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisiei, crearea 
Serviciului european pentru acţiune externă (SEAE) şi noile competenţe ale 
Parlamentului European, pentru a îmbunătăţi coerenţa politicii externe a UE şi pentru 
spori eficienţa şi legitimitatea acţiunii şi dimensiunii sale externe;

PEV - Est

4. salută lansarea Parteneriatului estic drept cadru politic pentru progresul dimensiunii estice 
a PEV, care vizează extinderea şi consolidarea relaţiilor dintre UE şi vecinii săi de la est, 
continuând parteneriatul politic, integrarea economică şi armonizarea legislativă şi 
sprijinind în acelaşi timp reformele socio-economice în ţările partenere; invită Consiliul, 
Comisia şi SEAE să elaboreze criterii de evaluare clare pentru monitorizarea acestor 
reforme, subliniind că criteriile de evaluare ar trebui să ţină seama de specificităţile 
fiecărui partener, inclusiv obiectivele şi potenţialul acestora; 

5. subliniază faptul că posibilitatea aderării, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul 
Uniunii Europene, constituie perspectiva pe termen lung a ţărilor partenere şi subliniază 
importanţa menţinerii perspectivei aderării ca motor al reformelor din aceste ţări;

6. reaminteşte că valorile fundamentale comune, inclusiv democraţia, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, independenţa justiţiei, 
combaterea corupţiei, care constituie criteriile de bază pe care s-au clădit PEV şi 
Parteneriatul estic, ar trebui să rămână principalele puncte de referinţă în temeiul cărora 
se evaluează performanţele ţărilor noastre partenere; încurajează astfel Comisia să 
continue într-un mod mai ambiţios aplicarea programelor de acţiune anuale în acest 
domeniu;

7. constată faptul că, de la lansarea PEV în 2004, s-au înregistrat rezultate diferite, cu 
evoluţii pozitive referitoare la drepturile omului şi democratizare în unele ţări partenere şi 
unele evoluţii negative în altele, în special în Belarus; 

8. subliniază faptul că lupta împotriva corupţiei, în special în justiţie şi poliţie, ar trebuie să 
fie una dintre priorităţile principale pentru UE în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor 
sale cu partenerii din est, iar acest aspect ar trebui să se reflecte în cadrul Programului 
cuprinzător de dezvoltare instituţională;

9. subliniază importanţa completării relaţiilor bilaterale ale UE cu ţările din Parteneriatul 
estic cu dimensiunea multilaterală prin mărirea numărului de activităţi şi iniţiative incluse 
în platformele tematice, acordând o atenţie deosebită dezvoltării în continuare a unui 
dialog activ cu societatea civilă; subliniază, totuşi, faptul că dimensiunea bilaterală 
rămâne proeminentă şi solicită o diferenţiere mai clară şi mai riguroasă, în cadrul căreia 
obiectivele ambiţioase şi angajamentele sunt urmate de punerea lor în aplicare, iar 
progresele reale sunt recompensate; este ferm convins că intensificarea legăturilor cu 
partenerii care înregistrează cele mai bune performanţe va avea un efect pozitiv asupra 
celorlalţi parteneri şi ar putea contribui la îmbunătăţirea cooperării multilaterale;
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10. subliniază faptul că organizaţiile societăţii civile au un rol esenţial în promovarea 
valorilor pe care se întemeiază PEV, în special drepturile omului şi democratizarea, 
precum şi că acest rol, precum şi implicarea în implementarea proiectelor din cadrul 
IEPV şi în monitorizarea punerii în aplicare a planurilor de acţiune ale PEV ar trebuie 
susţinute în continuare printr-o orientare a ajutorului financiar şi instituţional către 
acestea; salută participarea activă a organizaţiilor societăţii civile, în special a celor din 
ţările partenere, la Forumul Societăţii Civile; 

11. subliniază importanţa autorităţilor locale în dezvoltarea democratică a ţărilor noastre 
partenere şi încurajează extinderea programelor de înfrăţire între autorităţile locale din 
UE şi din ţările partenere, precum şi crearea Adunării autorităţilor locale şi regionale din 
Europa de Est şi Caucazul de Sud;

12. subliniază importanţa libertăţii presei şi a independenţei mass-media pentru dezvoltarea 
democraţiilor şi ca mijloc de promovare a schimburilor şi a comunicării dintre societăţile 
din regiune şi între acestea şi UE; încurajează UE să sprijine crearea şi consolidarea 
organelor de presă, inclusiv prin contribuţii financiare, ca o formă de promovare a 
canalelor directe de comunicare între societăţi; 

13. reaminteşte opinia sa potrivit căreia acordurile de parteneriat sunt un instrument 
important pentru stimularea reformei şi ar trebui să includă condiţii concrete, calendare şi 
criterii de evaluare a performanţei şi să fie însoţite de un proces de monitorizare periodică 
pentru extinderea eficientă a relaţiilor bilaterale cu UE într-un mod cuprinzător şi pentru 
îmbunătăţire coerenţei între toate componentele acestor acorduri, adică cele politice, 
economice, sociale şi culturale şi respectarea drepturilor omului; salută lansarea, în 2011, 
a activităţilor de pregătire a Programelor cuprinzătoare de dezvoltare instituţională; 
subliniază faptul că, având în vedere caracterul ambiţios al acordurilor de asociere şi 
importanţa lor crucială pentru viitorul Parteneriatului estic, UE ar trebui să sprijine aceste 
ţări, prin asistenţă tehnică şi financiară, pentru a le ajuta să îşi îndeplinească 
angajamentele privind punerea lor în aplicare;

14. salută activitatea Grupului de consultanţă la nivel înalt al UE în Armenia şi lansarea sa în 
Moldova; invită Înaltul Reprezentant/Vicepreşedintele Comisiei şi Comisia să discute 
posibilitatea de a oferi astfel de asistenţă şi altor parteneri de la est;

15. consideră că o mai mare integrare economică reprezintă un vehicul pentru reforme şi un 
agent al schimbării; consideră că perspectiva creării zonelor de liber schimb consolidate 
şi globale (ZLSCG) cu UE, după îndeplinirea condiţiilor necesare, este unul dintre 
factorii esenţiali de atracţie ai Parteneriatului estic pentru ţările partenere şi un stimulent 
puternic pentru reforme; 

16. subliniază importanţa sprijinirii mobilităţii cetăţenilor şi a gestionării fluxurilor 
migratoare, în special prin regimul vizelor şi acordurile de readmisie în vederea unei 
evoluţii treptate spre liberalizarea totală a vizelor ca obiectiv pe termen lung, cu condiţia 
îndeplinirii condiţiilor relevante; încurajează acordurile bilaterale care includ actualizarea 
legislaţiilor naţionale privind migraţia în ţările PEV; subliniază nevoia de a garanta că 
punerea în aplicare a acestor acorduri şi politici, în special acordarea azilului, este în 
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deplină conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale şi cu standardele UE, 
în special cu cele referitoare la drepturile omului; 

17. îndeamnă Comisia să acorde o atenţie deosebită mobilităţii studenţilor, cadrelor 
universitare, cercetătorilor şi oamenilor de afaceri prin asigurarea unor resurse suficiente 
şi prin consolidarea şi extinderea programelor actuale de burse; salută stabilirea de 
parteneriate de mobilitate cu Moldova şi Georgia şi încurajează încheierea de astfel de 
parteneriate cu alţi parteneri de la est în cadrul abordării globale privind migraţia a UE; 

18. subliniază importanţa cooperării sectoriale, având în vedere creşterea interdependenţei, în 
special în domenii cum ar fi securitatea energetică, mediul şi schimbările climatice, 
educaţia, tehnologia informaţiei, cercetarea, transportul, dezvoltarea socială, incluziunea 
şi politicile pentru crearea de locuri de muncă, cooperarea în domeniul sănătăţii; 
subliniază faptul că o cooperare sectorială consolidată ar putea promova sinergii între 
politicile interne ale UE şi PEV; în acest context, consideră că mai multe ţări partenere ar 
trebuie încurajate să încheie protocoale cu UE privind participarea la programe şi agenţii 
comunitare; 

19. reafirmă valoarea IEPV ca instrument de finanţare a PEV; totuşi subliniază necesitatea de 
a mări flexibilitatea şi capacitatea de reacţie la crize şi de a asigura o asistenţă mai bine 
orientată, vizând în special societatea civilă şi autorităţile locale, garantând astfel o 
abordare ascendentă; subliniază importanţa monitorizării proceselor de gestionare şi
punere în aplicare a diferitelor programe din cadrul IEPV; invită Comisia şi SEAE să 
realizeze consultări anticipate cu Parlamentul şi reprezentanţii societăţii civile în legătură 
cu elaborarea, în viitorul apropiat, a instrumentului care va înlocui IEPV;

20. subliniază importanţa menţinerii unor niveluri adecvate de finanţare şi este încurajat de 
îmbunătăţirea coordonării activităţii instituţiilor financiare internaţionale şi a altor 
donatori în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a creării de sinergii; subliniază că UE ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la o mai bună utilizare a resurselor de către ţările 
partenere punând un accent mai mare pe cooperarea practică pentru a permite instituţiilor 
acestora să pună mai bine în aplicare reformele şi angajamentele care decurg din 
diferitele acorduri încheiate cu UE;

21. consideră că sprijinul bugetar este un instrument util, care ar putea oferi stimulente reale; 
totuşi, consideră acesta ar trebui acordat în anumite condiţii, printre care aplicarea unor 
proceduri de gestionare bugetară şi de control bugetar în ţările beneficiare, scăderea 
nivelurilor corupţiei şi capacitatea utilizării acestui sprijin într-un mod transparent, 
eficient şi responsabil;

22. ia act de angajamentul sporit al UE în privinţa securităţii în vecinătatea estică prin 
stabilirea EUBAM în Moldova şi a EUMM în Georgia; invită Înaltul 
Reprezentant/Vicepreşedintele Comisiei şi SEAE să-şi consolideze implicarea în 
soluţionarea conflictelor prelungite, printr-o participare mai activă la structurile 
permanente şi ad hoc de soluţionare a conflictelor, în special cele ale OSCE, şi prin 
măsuri şi programe de consolidare a încrederii, inclusiv lansarea de noi misiuni şi 
examinarea unor iniţiative pragmatice, cum ar fi contactele informale cu societăţile şi 
liderii separatişti; subliniază importanţa consolidării principiului bunelor relaţii de 
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vecinătate prin PEV, Parteneriatul estic şi negocierile acordurilor de parteneriat; 
consideră că reprezentanţii speciali ai UE continuă să aibă un rol important, în special în 
cazurile în care mandatul lor are o dimensiune regională;

Rolul Parlamentului European

23. subliniază importanţa esenţială a Parlamentului European în promovarea dezbaterilor 
politice şi rolul său pentru consolidarea libertăţii şi a democraţiei în ţările vecine 
partenere; subliniază angajamentul său privind îmbunătăţirea coerenţei activităţii sale prin 
diferitele organe parlamentare, consolidarea relaţiilor sale cu societatea civilă şi a 
eficienţei acţiunilor organelor sale, inclusiv o mai bună folosire a delegaţiilor sale la 
organele interparlamentare;

24. solicită crearea rapidă a Adunării parlamentare UE-Vecinătatea de est (EURONEST), 
subliniind rolul său în întărirea democraţiei şi a instituţiilor democratice şi importanţa 
acesteia pentru consolidarea dimensiunii parlamentare a Parteneriatului; 

25. subliniază rolul Parlamentului European în toate fazele şi domeniile de dezvoltare a PEV, 
atât în privinţa definirii opţiunilor strategice, cât şi în privinţa controlului aplicării PEV şi 
îşi reafirmă angajamentul de a continua exercitarea controlului parlamentar asupra 
aplicării PEV, de asemenea prin organizarea de dezbateri periodice cu Comisia privind 
aplicarea IEPV; totuşi, îşi exprimă regretul cu privire la accesul limitat la documentele şi 
la consultările pentru pregătirea documentelor de programare relevante; de asemenea, 
solicită ca Parlamentul să aibă acces la mandatele tuturor acordurilor internaţionale în 
curs de negociere cu ţările partenere PEV, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) 
din TFUE, care prevede că Parlamentul „este informat de îndată şi pe deplin pe parcursul 
tuturor etapelor procedurii”;

*
*     *

26. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, Înaltului Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisiei şi SEAE, Comitetului 
Regiunilor, guvernelor şi parlamentelor naţionale ale ţărilor PEV, OSCE, precum şi 
Consiliului Europei.


