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- Concluziile Consiliului

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor Concluziile Consiliului privind politica europeană de 

vecinătate, astfel cum au fost adoptate de Consiliu (Afaceri Externe) la 20 iunie 2011.
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ANEXĂ

Concluziile Consiliului privind politica europeană de vecinătate

1. Salutând publicarea comunicării comune intitulate „Un răspuns nou în contextul schimbărilor 

din țările vecine” din 25 mai 2011, Consiliul mulțumește Înaltului Reprezentant și Comisiei 

pentru acest răspuns la invitația sa din 26 iulie 2010 de a iniția un proces de reflecție cu 

privire la punerea în aplicare viitoare a politicii europene de vecinătate (PEV). De asemenea, 

Consiliul salută consultările desfășurate în vederea comunicării comune.

2. Noua abordare a UE se va baza pe răspunderea reciprocă și pe angajamentul comun față de 

valorile universale ale libertății, democrației, respectării drepturilor omului, libertăților 

fundamentale și statului de drept. Parteneriatul dintre UE și fiecare dintre vecinii săi va 

reflecta nevoile, capacitățile și obiectivelor acestora în materie de reformă. Acesta se va baza 

pe responsabilitatea comună și pe diferențiere. Un astfel de parteneriat poate permite țărilor 

care doresc și au capacitatea necesară să avanseze către o asociere politică mai apropiată și o 

integrare economică progresivă pe piața internă a UE. Planurile de acțiune și documentele 

echivalente vor fi utilizate mai eficient prin urmărirea unui număr limitat de priorități, cu o 

secvențiere mai clară a acțiunilor, integrând obiective mai detaliate și criterii de referință mai 

precise, și vor beneficia de o coordonare consolidată la nivel politic. În acest mod, partenerii 

vor fi ajutați să stabilească ordinea de prioritate a reformelor și se va permite o mai bună 

conectare a obiectivelor de politică și a programării asistenței.
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3. Consiliul convine asupra necesității de a oferi un sprijin sporit partenerilor angajați în 

consolidarea unei democrații solide și durabile, de a sprijini dezvoltarea economică incluzivă 

și de a consolida atât dimensiunea estică, cât și dimensiunea sudică a PEV, în special în 

domeniile democrației, drepturilor omului și statului de drept. Acesta subliniază faptul că 

integrarea economică mai strânsă, cooperarea politică consolidată și creșterea sprijinului EU 

vor depinde de progresele înregistrate în direcția realizării de reforme. Acestea vor fi adaptate 

la nevoile partenerilor dispuși să întreprindă reforme și să coopereze în mod efectiv cu UE în 

toate domeniile relevante și pot fi reexaminate în cazul în care nu se realizează reforme.

Principiile în cauză se vor aplica, de asemenea, tuturor partenerilor din cadrul PEV. Consiliul 

invită Înaltul Reprezentant și Comisia să elaboreze mecanismele și instrumentele 

corespunzătoare în vederea realizării obiectivelor respective.

4. Consiliul salută importanța acordată în comunicarea comună unui parteneriat cu societățile.

Acesta invită Înaltul Reprezentant și Comisia să elaboreze propuneri concrete în sprijinul 

societății civile, inclusiv privind Fondul european pentru democrație și Facilitatea pentru 

societatea civilă, să dezvolte noi mijloace pentru sprijinirea de către UE a dezvoltării și 

funcționării unei democrații solide și durabile în țările învecinate, în deplină coerență cu 

instrumentele și structurile existente.
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5. Recunoscând beneficiile economice ale consolidării comerțului de bunuri și servicii, 

potențialul pentru creșterea fluxurilor de investiții și importanța integrării economice 

progresive pe piața internă a UE, Consiliul sprijină urmărirea în continuare de către UE a unei 

astfel de integrări prin înființarea de zone de liber-schimb aprofundate și cuprinzătoare 

(ZLSAC) cu partenerii PEV, astfel cum s-a propus în comunicarea comună, după îndeplinirea 

condițiilor. Lansarea negocierilor ZLSAC necesită aderarea la OMC și o pregătire temeinică 

pe baza recomandărilor-cheie. Consiliul se așteaptă să se realizeze progrese rapide în 

negocierile ZLSAC în curs cu Ucraina și ia act de progresele satisfăcătoare înregistrate de alți 

parteneri estici în direcția punerii în aplicare a recomandărilor-cheie. Consiliul salută 

adoptarea directivelor de negociere a ZLSAC cu Republica Moldova, care a avut loc astăzi. În 

ceea ce privește regiunea sud-mediteraneeană, Consiliul încurajează inițiative în vederea 

consolidării relațiilor comerciale și de investiții cu partenerii angajați în reforme democratice 

și economice. În acest scop, Consiliul invită Comisia să transmită recomandări privind 

directivele de negociere pentru ZLSAC cu partenerii din regiunea sud-mediteraneeană 

selectați. Consiliul convine că, în contextul negocierilor în desfășurare sau viitoare, UE va 

continua să îmbunătățească oportunitățile de acces pe piață, inclusiv, după caz, prin extinderea 

concesiilor comerciale, ținând seama de circumstanțele specifice fiecărei țări partenere.

6. Mobilitatea bine-gestionată a indivizilor este un element esențial pentru înțelegere reciprocă, 

legături de afaceri și creștere economică, atât în UE cât și în țările partenere. Reamintind 

declarația Consiliului European din 11 martie 2011 și concluziile Consiliului Justiție și 

Afaceri Interne din 9 iunie 2011, Consiliul invită Comisia să continue și să intensifice 

lucrările cu partenerii în acest domeniu, pe baza abordării globale a migrației. UE va pregăti 

lansarea negocierilor pentru parteneriate de mobilitate cu Maroc, Tunisia și Egipt, ca prim 

grup, astfel cum s-a propus în comunicarea Comisiei din 25 mai 2011. UE va căuta să 

utilizeze pe deplin potențialul Codului european al vizelor pentru călătorii bona fide între UE 

și toți partenerii. În conformitate cu concluziile Consiliului JAI din 9-10 iunie, UE va lua în 

considerare lansarea de acorduri de readmisie și facilitare a vizelor cu partenerii sudici, 

urmărind o abordare specifică fiecărui caz în parte, iar angajamentul UE va depinde, printre 

altele, de cooperarea efectivă împotriva migrației ilegale, inclusiv privind readmisia și 

gestionarea frontierelor.
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Reamintind concluziile sale privind Parteneriatul estic din 25 octombrie 2010, UE va căuta să 

încheie negocierile referitoare la un parteneriat pentru mobilitate cu Armenia și va continua, 

de asemenea, să lanseze negocieri cu Belarus privind acorduri de facilitare a vizelor, în paralel 

cu cele privind acorduri de readmisie, în beneficiul întregii populații, precum și cu Armenia și 

Azerbaidjan. Consiliul salută intrarea în vigoare a acordurilor de facilitare a vizelor și de 

readmisie cu Georgia. Consiliul salută prezentarea rapoartelor privind progresele înregistrate 

referitoare la punerea în aplicare în Ucraina și în Republica Moldova a planurilor de acțiune 

pentru liberalizarea vizelor, care ar putea servi drept modele utile și pentru alți parteneri estici, 

ținând seama de specificul fiecărei țări și de progresele înregistrate de aceasta, în conformitate 

cu declarația de la Praga și cu concluziile ulterioare ale Consiliului.

7. Consiliul invită Înaltul Reprezentant și Comisia să pună în aplicare propunerile cuprinse în 

Comunicarea privind cooperarea sectorială în strânsă cooperare cu alte inițiative în 

desfășurare în regiune. De asemenea, UE va facilita participarea țărilor partenere la 

programele și agențiile UE.

8. Sprijinul financiar majorat în mod semnificativ în valoare de până la 1,242 miliarde EUR, 

prin care se urmărește soluționarea necesităților urgente și oferirea unui răspuns la noile 

dificultăți și transformări cu care se confruntă în prezent vecinătatea, va fi decis în 

conformitate cu procedurile bugetare normale și fără a aduce atingere în special cadrului 

financiar multianual. Consiliul așteaptă cu interes propunerea Comisiei în acest sens adresată 

autorității bugetare. La alocarea acestor resurse se ține seama pe deplin de nevoile țărilor 

partenere, de disponibilitatea acestora de a se angaja pe calea reformelor și de progresele 

realizate de acestea pentru a ajunge la o democrație solidă și durabilă, potrivit definiției din 

comunicare. Consiliul solicită Comisiei, în cooperare cu BEI, să ia în considerare modalități 

de consolidare a operațiunilor cu capital de risc în regiune, ținând seama de buna gestiune 

bugetară. Consiliul subliniază de asemenea necesitatea stabilirii unei noi priorități a resurselor 

actuale și își reafirmă sprijinul pentru intensificarea împrumuturilor acordate de BEI.

Consiliul își reafirmă de asemenea sprijinul pentru extinderea domeniului de operațiuni al 

BERD pentru a include partenerii sudici angajați în tranziția spre democrație și face apel la 

alți donatori majori și la instituțiile financiare internaționale să contribuie la acest efort.
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9. În contextul abordării consolidate a PEV, Consiliul așteaptă cu interes propunerea Comisiei 

de a institui, în temeiul următorului cadru financiar multianual, un nou instrument european 

de vecinătate bazat pe o programare simplificată, depinzând în mai mare măsură de politicile 

avute în vedere și prevăzând o diferențiere sporită pe baza unei abordări de tipul „mai mult 

pentru mai mult”, având o flexibilitate sporită pentru o mai bună direcționare a resurselor în 

funcție de realizările și necesitățile legate de reformă și reflectând noul nivel de ambiție al 

politicii. Noul instrument va sprijini de asemenea cooperarea regională și transfrontalieră la 

frontierele externe ale UE și, în această privință, Consiliul subliniază de asemenea importanța 

unor mecanisme flexibile pentru o punere în aplicare eficientă. Consiliul va reveni la aceste 

chestiuni în contextul discutării cadrului financiar multianual următor.

10. Consiliul așteaptă cu interes reuniunea la nivel înalt privind parteneriatul estic, care se va 

desfășura la Varșovia în perioada 29-30 septembrie 2011 în vederea consolidării relațiilor 

dintre UE și partenerii estici. Obiectivul parteneriatului estic este de a accelera asocierea 

politică și integrarea politică, după cum se prevede în Declarația comună a reuniunii la nivel 

înalt privind parteneriatul estic, desfășurată la Praga la 7 mai 2009, pe baza principiilor 

comune de libertate, democrație, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

precum și pe baza principiilor statului de drept. Toate statele membre ale Uniunii Europene au 

aderat la aceste valori. Consiliul recunoaște aspirațiile europene și alegerea europeană a 

anumitor parteneri. De asemenea, Consiliul invită Înaltul Reprezentant și Comisia să propună 

o foaie de parcurs care să orienteze punerea în aplicare în continuare a parteneriatului estic, pe 

baza rezultatelor reuniunii la nivel înalt și ținând seama de punerea în practică ulterioară a 

inițiativelor emblematice și a proiectelor concrete, și care să cuprindă propuneri privind 

modalitățile de consolidare a cooperării regionale.

11. Consiliul subliniază importanța Uniunii pentru Mediterana (UfM), care completează relațiile 

bilaterale dintre UE și partenerii din Sud și ar trebui consolidată pentru a organiza o cooperare 

regională eficientă și orientată spre rezultate prin intermediul unor proiecte concrete. Consiliul 

salută numirea domnului Youssef Amrani în calitate de secretar-general al Secretariatului 

UfM. Consiliul își reiterează sprijinul pentru Secretariatul UfM, care ar trebui să funcționeze 

drept catalizator care reunește statele, BEI, instituțiile financiare internaționale și sectorul 

privat în jurul unor proiecte concrete de importanță strategică care favorizează crearea de 

locuri de muncă, inovarea și creșterea economică în întreaga regiune.
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12. PEV va trebui să răspundă noilor dificultăți cu care se confruntă vecinătatea sudică.

Tranzițiile pot fi lungi și anevoioase, însă Consiliul subliniază angajamentul ferm al UE și al 

statelor sale membre de a însoți și de a sprijini eforturile concrete ale guvernelor angajate pe 

deplin în reforme politice și economice, precum și eforturile societății civile.  În această 

privință, Consiliul încurajează Înaltul Reprezentant și Comisia să asigure faptul că actuala 

punere în aplicare a Comunicării din 8 martie privind un parteneriat pentru democrație și 

prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene, care se aliniază concluziilor pe aceeași 

temă ale Consiliului European, ține seama de noua abordare prevăzută în Comunicarea 

privind un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine. Consiliul salută instituirea 

Grupului operativ pentru țările sud-mediteraneene de către Înaltul Reprezentant, întrucât 

acesta va spori eforturile UE de a favoriza un sprijin internațional coerent pentru consolidarea 

democrației și a dezvoltării economice incluzive în regiunea mediteraneană. Consiliul salută 

de asemenea propunerea Înaltului Reprezentant în favoarea unui RSUE pentru regiunea sud-

mediteraneeană și subliniază că activitatea RSUE ar trebui să înceapă cât de curând posibil.

Consiliul salută Parteneriatul de la Deauville și sprijinul acordat de G8 țărilor aflate în 

tranziția către democrație.

13. Consiliul încurajează Înaltul Reprezentant și Comisia să profite de ocaziile prilejuite de 

Tratatul de la Lisabona pentru a intensifica implicarea UE în soluționarea conflictelor 

prelungite, pe baza exemplelor existente, și pentru a continua eforturile comune desfășurate în 

scopul consolidării securității regionale în vecinătatea noastră, prin utilizarea comună a 

politicii externe și de securitate comună și a altor instrumente UE. Consiliul solicită de 

asemenea țărilor partenere să își sporească eforturile depuse pentru soluționarea conflictelor și 

să folosească în mod optim sprijinul oferit de UE.

14. Consiliul este de acord că statele membre ar trebui să completeze și să consolideze sprijinul 

UE în contextul politicii europene de vecinătate prin intermediul unor programe naționale de 

sprijin, asigurând totodată coordonarea strânsă. Acesta încurajează de asemenea Comisia 

Europeană să intensifice coordonarea cu alți donatori și cu alte instituții financiare 

internaționale.

15. Consiliul așteaptă cu interes punerea în aplicare a noului răspuns în contextul schimbărilor din 

țările vecine și invită Înaltul Reprezentant și Comisia să prezinte un raport în acest sens în 

2012.

_______________


