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Subiect: Viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Capul Verde
- Concluzii ale Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre 
reuniţi în Consiliu 

Cu ocazia reuniunii sale din 19 noiembrie 2007, Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe şi 

reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în Consiliu au adoptat concluziile prezentate în 

anexa acestei note. 

______________
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ANEXĂ

CONCLUZII ALE CONSILIULUI I ALE REPREZENTAN ILOR GUVERNELOR 

STATELOR MEMBRE, REUNI I ÎN CONSILIU

cu privire la

Viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Capul Verde

1. Consiliul salută Comunicarea Comisiei privind viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană 

şi Republica Capul Verde, care, în contextul Acordului de la Cotonou, stabileşte un cadru în 

vederea îmbunătăţirii şi a aprofundării relaţiilor Uniunii cu Republica Capul Verde.  

Comunicarea recunoaşte relaţiile istorice speciale şi puternice care există între cele două 

părţi, bazate pe legături culturale şi umane strânse, precum şi pe valori sociopolitice 

comune. ,,Parteneriatul special” la care se face referire în comunicare urmăreşte 

consolidarea dialogului şi a convergenţei politicilor între cele două părţi, prin intermediul 

unui cadru de interese reciproce, depăşindu-se astfel relaţia tradiţională donator-beneficiar.

2. Consiliul salută aprofundarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Capul Verde, în 

contextul Acordului de la Cotonou, prin punerea în aplicare a unui plan de acţiune privind 

dezvoltarea unui,,parteneriat special” între cele două părţi. Priorităţile acestui plan vor fi 

cooperarea politică, cooperarea în domeniul bunei guvernări, al securităţii şi al stabilităţii, 

inclusiv cooperarea privind combaterea traficului ilegal de persoane şi de droguri, 

cooperarea care urmăreşte dezvoltarea durabilă şi lupta împotriva sărăciei; liberalizarea 

comerţului şi integrarea regională; cooperarea în domeniul educaţiei, al informaţiei, al 

cercetării, al ştiinţei şi al culturii, promovându-se astfel o societate bazată pe cunoaştere. O 

atenţie deosebită va fi acordată aspectelor de mediu; se va promova cooperarea în acest 

sector cu Uniunea Europeană şi, în special cu regiunile ultraperiferice ale acesteia, în cadrul 

structurilor existente.
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3. Consiliul subliniază că planul de acţiune va fi deschis participării active a actorilor nestatali 

din Capul Verde şi a tuturor statelor membre ale UE, o atenţie deosebită acordându-se 

rolului pe care societatea civilă şi sectorul privat, precum şi diaspora Capului Verde, îl pot 

avea în consolidarea,,parteneriatului special”precum şi în reducerea sărăciei şi în dezvoltare. 

Pentru a sprijini planul de acţiune, Uniunea va lua în considerare cooperarea prin 

intermediul unei game de instrumente, în conformitate cu cadrele legislative stabilite şi cu 

procedurile de alocare ale acestora. Cooperarea cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii 

Europene din zona Atlanticului de Nord va fi o temă constantă în toate componentele 

planului de acţiune.

4. Consiliul reaminteşte valorile comune şi principiile referitoare la democraţie, buna 

guvernare, respectarea drepturilor omului şi a statul de drept care reprezintă bazele

dezvoltării în continuare a relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Capul Verde.

5. Consiliul salută disponibilitatea guvernului Capului Verde de a promova securitatea 

colectivă prin intermediul unei strânse cooperări cu Uniunea Europeană în sectoare cum ar fi 

controlul traficului ilegal (droguri, imigraţie clandestină, arme, etc.), lupta împotriva 

terorismului, etc. aceste sectoare sunt de o importanţă capitală atât pentru Capul Verde, cât 

şi pentru Uniunea Europeană.

6. Consiliul recunoaşte aspiraţia guvernului şi a poporului Capului Verde de a promova 

legături mai strânse, în conformitate cu dispoziţiile privind piaţa internă, cu Uniunea 

Europeană şi cu statele membre ale acesteia, în special cu regiunile ultraperiferice ale 

Uniunii Europene din zona Atlanticului de Nord, ca de exemplu Insulele Canare, Insulele 

Azore şi Madeira, cu care Capul Verde întreţine dintotdeauna legături istorice, culturale, 

lingvistice şi economice, care caracterizează şi astăzi relaţiile şi cooperarea dintre ele.
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7. Consiliul subliniază angajamentul guvernului Capului Verde, împărtăşit şi sprijinit de 

Uniunea Europeană, în vederea continuării reformelor care vizează îmbunătăţirea în 

continuare a standardelor de guvernare şi a gestionării afacerilor publice ale ţării, şi în 

vederea continuării programelor actuale care urmăresc reducerea sărăciei.

8. Consiliul felicită Capul Verde pentru promovarea sa din categoria ţărilor cele mai puţin 

dezvoltate, care va deveni efectivă la 1 ianuarie 2008 şi recunoaşte provocările cu care se 

confruntă aceasta pentru a asigura o creştere economică durabilă continuă.

9. Consiliul subliniază importanţa promovării în continuare a integrării politice, economice şi 

comerciale a Capului Verde în cadrul regiunii Africa de Vest, care nu va fi afectată în niciun 

fel şi nu va fi întârziată de progresele pe calea realizării,,parteneriatului special” şi invită 

Capul Verde să joace un rol activ în cadrul ECOWAS, folosind propria sa experienţă în 

calitate de model de dezvoltare paşnică.

10. Consiliul recunoaşte angajamentului guvernului Capului Verde de a promova convergenţa 

treptată către normele şi standardele Uniunii Europene, ca pe un mijloc de a facilita crearea 

progresivă a unor legături mai strânse cu Uniunea Europeană.

11. Consiliul subliniază importanţa unei evaluări adecvate a procesului implicând dezvoltarea

unui parteneriat special între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde şi salută faptul 

că monitorizarea propusă va fi realizată periodic de către troika Uniunii Europene, la nivel 

politic şi tehnic.

_______________


