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PRIORITĂȚILE ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 Consolidarea profilului României în Uniunea Europeană,

prin promovarea valorilor europene fundamentale şi a
consolidării proiectului european;

 Crearea și

menținerea unei zone de stabilitate în
vecinătatea estică, dată fiind poziția strategică a
României;

 Menținerea unei atenții sporite a UE asupra regiunii și

susține Parteneriatul Estic (PaE) ca instrument de acțiune
strategică a Uniunii în raport cu țările partenere estice,
inclusiv în contextul implementării Politicii Europene de
Vecinătate revizuite.

PRIORITĂȚILE BILATERALE ALE ROMÂNIEI ÎN VECINĂTATEA ESTICĂ
 Prioritățile bilaterale în vecinătatea estică:
 Susținerea

importantă
acordată
european al Republicii Moldova;

parcursului

 Încurajarea schimbărilor democratice în Ucraina;
 Sprijinirea activă a parcursului european al Georgiei

și Armeniei;

 Promovarea

Azerbaidjan;

parteneriatului

strategic

cu

 Reangajare progresivă în relaţiile cu Belarus.
 Interesele României în vecinătatea estică reflectă poziția

strategică a acesteia, precum și istoricul tranziției spre
valorile europene ale democrației, statului de drept și
libertății.

10 ANI DE LA LANSAREA PARTENERIATULUI ESTIC


2009 – lansarea de către Comisia Europeană
Parteneriatului Estic, inițiativă a Poloniei și Suediei;

a



6 țări partenere: Belarus, Ucraina, Republica Moldova,
Azerbaidjan, Georgia și Armenia;



Scop: creșterea stabilității și rezilienței în vecinătatea
estică a Uniunii Europene;



Dimensiunea bilaterală: negocierea de Acorduri de
Asociere, realizarea unor Zone Cuprinzătoare de comerţ
liber şi posibilitatea unui regim de călătorie liber de vize;



Dimensiunea multilaterală: 4 platforme tematice în cadrul
cărora au loc schimburi de informații și experiență:


Democraţie, bună guvernare şi stabilitate;



Integrare economică şi convergenţă cu politicile
comunitare;



Securitate energetică;



Contacte între persoane.

AL V-LEA SUMMIT AL PARTENERIATULUI ESTIC, BRUXELLES, 24
NOIEMBRIE 2017
 Planul de acțiuni „20 de rezultate pentru 2020” creează premisele

unei cooperări mai strânse, care să aibă în vedere asigurarea
stabilității regionale prin implementarea de măsuri naționale de
reformă și modernizare, cu sprijinul statelor membre UE;
 România a susținut liniile prioritare de acțiune agreate la Riga, în

2015, în măsură să genereze recunoașterea, la nivelul
cetățeanului, a beneficiilor cooperării în cadrul Parteneriatului
Estic și să răspundă liniilor strategice de consolidare a acestuia;
 Deși

în 2015 se reafirmase importanța strategică a
Parteneriatului Estic, contextul generat de votul pentru BREXIT a
diminuat din intensitatea cooperării cu țările partenere.

 Recentul Summit poate deschide perspective concrete asupra

unui format de tip Parteneriatul Estic+, promovat de Parlamentul
European.

CE POATE FACE ROMÂNIA?
 Summitul programat în 2019 oferă posibilitatea evaluării implementării obiectivelor asumate în

2017 și pregătirea agendei pentru următoarea perioadă, în contextul negocierilor privind
Cadrul Financiar Multianual.

 Criticile față de abordarea one size fits all au condus la inițierea unor măsuri de reformă a

Parteneriatului, fapt demonstrat de rezultatele reuniunii din noiembrie.
 România poate contribui în continuarea acestui proces de reformă, prin susținerea unei

implicări mai active a statelor membre.
 Măsuri de implementare:


Organizarea unor evenimente din cadrul Parteneriatului Estic în domenii prioritare, care să faciliteze
conturarea recomandări de politici concrete de cooperare pentru perioada post-2020.



Propunerea definirii unor recomandări pentru un cadru de cooperare cu Federația Rusă, în jurul unei
agende constructive și pragmatice pe teme de interes comun referitoare la stabilitatea regională.



Facilitarea introducerii acestor recomandări pe agenda summit-ului din 2019, ce ar putea fi organizat
de/cu sprijinul României.

DE CE VECINĂTATEA ESTICĂ AR TREBUI SĂ FIE O PRIORITATE
PENTRU ROMÂNIA?
 Oportunitate pentru România de se prezenta ca un stat semnificativ în Uniunea Europeană,

capabil să imprime o anumită dinamică și structură discuțiilor privind rolul global al UE.

 Având în vedere evoluțiile recente pe flancul sud-estic al NATO, România poate contribui la

întărirea cooperării Uniunii Europene cu organizația nord-atlantică pentru promovarea păcii și
stabilității.

 Interesul pentru stabilitate în zona extinsă a Mării Negre reprezintă o prioritate a politicii

naționale, astfel că România are oportunitatea de a reprezenta un actor important în
consolidarea prezenței UE și a statelor membre în procesele de reformă internă ale țărilor
partenere.

 România are interesul ca vecinătatea estică să fie stabilă și tocmai de aceea poate

reprezenta un factor care să contribuie în continuare la furnizarea de expertiză și facilitarea
relațiilor dintre parteneri și statele membre UE.

