
20 DE LIVRABILE PENTRU 2020: 

 LIVRABILE INTERSECTORIALE: 

1 O implicare mai mare a organizațiilor 
societății civile

2 Sporirea egalității de gen și ne-
discriminarea 

3 Consolidarea comunicațiilor strategice și 
susținerea pluralității și independenței mass 
media 

#strongertogether

 ECONOMIE MAI PUTERNICĂ    

Dezvoltarea economică și 
oportunități de piață:

4 Îmbunătățirea investițiilor și mediului 
de afaceri și stimularea potențialului de 
creștere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ÎMM)

5 Abordarea decalajelor aferente accesului 
la finanțe și infrastructura financiară  

6 Crearea noilor oportunități de muncă la 
nivel local și regional 

7 Armonizarea piețelor digitale 

8 Susținerea comerțului intra-regional între 
statele partenere și UE

 GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ    

Consolidarea instituțiilor și 
bunei guvernări:

9 Consolidarea supremației legii și 
mecanismelor anticorupție 

10 Susținerea implementării reformelor 
judiciare cheie 

11 Susținerea implementării reformei 
administrației publice 

12 Cooperarea mai puternică privind 
securitatea

 CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ   

Conectivitate, eficiență 
energetică, mediu și 
schimbări climatice:
13 Extinderea rețelelor principale de transport 

TEN-T

14 Sporirea securității aferente aprovizionării 
cu energie 

15 Îmbunătățirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei regenerabile; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 

16 Susținerea mediului și adaptarea la 
schimbările climatice 

 SOCIETATE MAI PUTERNICĂ  

Mobilitate și contacte 
interumane:

17 Progres în dialogurile privind liberalizarea 
regimului de vize și parteneriatelor de 
mobilitate 

18 Consolidarea investițiilor în abilitățile 
tinerilor, antreprenoriat și capacitatea de 
inserție profesională 

19 Crearea unei școli europene pentru 
Parteneriatul Estic 

20 Integrarea sistemelor și programelor de 
cercetare și inovații ale Parteneriatului 
Estic și UE.

20 de livrabile pentru 2020: 
Generarea rezultatelor tangibile 
pentru cetățeni



 ECONOMIE MAI PUTERNICĂ    
Consolidarea rezilienței economice a statelor partenere 
ale PaE se află în centrul contribuției UE la o vecinătate 
stabilă.  În acest context, UE și statele partenere ale PaE 
lucrează împreună pentru a dezvolta economii mai puternice, 
diversificate și vibrante în regiune. Aceasta înseamnă a ajuta 
afacerile mici și mijlocii (ÎMM) să crească, a atrage investiții 
și a crea locuri de muncă în sectoare noi precum și a spori 
oportunitățile comerciale prin susținerea accesului la piețe 
noi.  

 ȘTIAȚI CĂ...   
 Deși reprezintă între 83% - 99% din toate companiile, 

ÎMM-urile reprezintă mai puțin de jumătate din numărul 

total de locuri de muncă în regiunea PaE?  În UE, ÎMM-urile 

reprezintă peste 2/3 din locurile de muncă și 85% din locurile 

de muncă noi create în ultimii cinci ani. 

 De la lansarea Parteneriatului Estic în 2009, UE a oferit suport 

pentru susținerea ÎMM-urilor în statele partenere din est, valoarea 

căruia a constituit 1,5 miliarde Euro, ceea ce a contribuit la crearea 

a 10,000 de locuri noi, peste 100,000 de împrumuturi oferite 

întreprinderilor și 20,000 de persoane instruite?

 CE URMEAZĂ? 
 Împrumuturi pentru ÎMM-uri în valută locală: 100 milioane 

Euro cu obiectivul de a aloca cel puțin ¼ din sprijinul financiar 
al UE pentru ÎMM-uri în valută locală, precum și sprijin de 
politici profund pentru dezvoltarea infrastructurii financiare 
locale ce va majora opțiunile de finanțare pentru dezvoltarea 
ulterioară a sectorului privat.

 Un pachet digital: 50 milioane Euro care vor:

 1. Lua măsuri concrete spre armonizarea prețurilor pentru 
roaming și vor reduce tarifele pentru roaming în statele 
partenere.

 2. Oferi un acces mai ușor și mai ieftin la internet, cu un 
accent special pe zonele rurale prin extinderea strategiilor 
naționale de conexiune pe bandă largă (broadband) și lansarea 
primelor programe de infrastructură pe bandă largă.  

 3. Susține crearea locurilor de muncă în noile industrii 
digitale.

 Sporirea comerțului: aprofundarea relațiilor comerciale ale 
UE cu Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) 
și statele non-DCFTA, complimentate de accentul pe comerțul 
dinte statele partenere. 

 CONEXIUNE MAI PUTERNICĂ   
Îmbunătățirea infrastructurii și legăturilor de transport, 
stimularea rezilienței energetice prin consolidarea 
interconexiunilor energetice, eficiența energetică și utilizarea 
energiei regenerabile pentru a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră reprezintă o prioritate cheie în lucrul UE cu 
statele partenere.  Aceasta duce la o dezvoltare economică 
mai sustenabilă și la beneficii tangibile pentru viețile 
cetățenilor, reducând dependența și consumul de energie. 

 ȘTIAȚI CĂ...   
 În mediu, economiile din statele partenere sunt de trei ori 

mai intensive din punct de vedere energetic decât în statele 

membre ale UE?

 Peste 300 de primării din statele Parteneriatului Estic au 

semnat Convenția Primarilor din UE, care acoperă 20 milioane 

de oameni? 

 CE URMEAZĂ? 
 Extinderea Rețelelor principale de transport trans-european 

(TEN-T): o contribuție de 150 milioane Euro, oferind mai mult 

de 1 miliard Euro pentru investiții strategice de susținere a 

dezvoltării drumurilor, căilor ferate, porturilor și aeroporturilor 

în regiune.

 Un pachet de eficiență energetică: 225 milioane Euro 

investiți în eficiența energetică vor ajunge la mai multe 

persoane, primării și ÎMM-uri pentru a contribui la reducerea 

facturilor pentru energie, îmbunătățirea standardelor de trai și 

lupta împotriva schimbărilor climatice.

 SOCIETATE MAI PUTERNICĂ   
Mobilitatea și contactele interumane aduc societățile mai 
aproape și oferă beneficii tangibile cetățenilor. Împreună, 
UE și statele partenere au investit în abilitățile tinerilor, 
antreprenoriat și capacitatea de inserție profesională, inclusiv 
prin dezvoltarea politicilor și sistemelor educaționale, ce 
contribuie la consolidarea unor societăți mai puternice, 
sporind angajarea tinerilor în câmpul muncii și inovația. 

 ȘTIAȚI CĂ...  

 Dezvoltarea economică și perspective mai bune pentru 

angajarea în câmpul muncii, dezvoltarea abilităților și 

implicarea civică a tinerilor sunt văzute ca vectori cheie pentru 

societățile prospere și stabile?

 Din 2014, 10,400 de studenți din statele Parteneriatului 

Estic au studiat în universități străine din UE sau din alte state 

partenere din Est?   

 CE URMEAZĂ? 

Un pachet educațional pentru tineret: 340 milioane Euro: 

 Mai multe oportunități de schimb și mobilitate ce le 

permit celor peste 80,000 de tineri, tineri lucrători, studenți și 

personal academic să beneficieze de Erasmus+.

 Lansarea Școlii europene pentru Parteneriatul Estic la Tbilisi 

și intensificarea cooperării dintre școli, conectând peste 1,000 de 

instituții prin platforma eTwinning Plus. 

 Susținerea tinerilor lideri ai PaE, inclusiv prin intermediul 

inițiativei Tinerii Ambasadori Europeni, stimularea capacității 

organizațiilor tinere și promovarea capacității de inserție 

profesională și antreprenoriatul tinerilor prin intermediul 

inițiativei UE4Youth. 

 GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ   
Amplificarea eforturilor în domeniul consolidării instituțiilor și 
bunei guvernări este o prioritate cheie pentru UE în regiunea 
PaE, unde mai persistă provocări.  Au fost înregistrate progrese 
substanțiale în unele state partenere aferente organelor anti-
corupție specializate independente precum și implementării 
reformelor judiciare și de administrare publică, cu un accent 
pe prestarea serviciilor mai eficiente și mai transparente 
cetățenilor.

 ȘTIAȚI CĂ...  
 Societatea civilă joacă un rol cheie în sporirea 

responsabilizării și transparenței în statele partenere? 

 Din 2014, UE a oferit 95 milioane Euro pentru susținerea 

societății civile, implicând peste 600 de organizații ale 

societății civile și punând temelia programului de burse pentru 

societatea civilă, având deja 29 bursieri?

 CE URMEAZĂ? 
Au fost oferite 170 milioane Euro pentru susținerea unei 
guvernări mai bune prin răspunsul adecvat la tendințele 
inovative locale în domeniul social, care vor include utilizarea 
mai inteligentă a sub-granturilor și susținerii instituționale 
oferite organizațiilor societății civile. Adițional, inițiativele vor 
urmări:

 Intensificarea sprijinului pentru cetățenia activă și 
mobilizarea resurselor locale: introducerea limbilor locale 
în oferirea susținerii, iar informarea diversificată va ajuta la 
mobilizarea unui spectru vast de actori și va presta servicii mai 
bune cetățenilor.  

 Sporirea responsabilizării publice, consolidând expertiza 
civică și cooperarea inter-regională. 

 Educarea liderilor tineri prin intermediul a 80 de burse 
pentru societatea civilă și 300 de lideri tineri în baza 
UE4Youth.

Lansat în 2009 ca o inițiativă politică comună, 
Parteneriatul Estic (PaE) are scopul să aprofundeze 
și să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană 
(UE), statele sale membre și cei șase vecini ai săi din 
est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina.

În cadrul acestui format, toți partenerii s-au angajat 
să demonstreze și să livreze beneficii tangibile pentru 
viața cotidiană a cetățenilor din regiune, cu un accent 
pe realizarea celor 20 de livrabile până-n anul 2020 în 
patru domenii prioritare:


