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Parteneriatul Estic urmărește să aprofundeze și să consolideze relațiile dintre Uniunea
Europeană, statele sale membre și țările partenere, în conformitate cu principiile incluziunii și
diferențierii, inclusiv prin abordări adaptate și prin cooperare consolidată bazată pe stimulente.
Pe baza celor «20 de rezultate pentru 2020», a comunicării comune din martie 2020 și a
Concluziilor Consiliului din mai 2020, UE a propus un set de priorități ale Parteneriatului Estic
după 2020. În conformitate cu cele cinci obiective de politici, aceste priorități vor consolida
reziliența țărilor partenere prin investiții în doi piloni.

5 OBIECTIVE

Redresarea, reziliența și reforma: prioritățile Parteneriatului Estic după 2020
ÎMPREUNĂ pentru
economii reziliente,
durabile și integrate

ÎMPREUNĂ pentru
reziliență la schimbările
climatice și de mediu

ÎMPREUNĂ pentru

ÎMPREUNĂ
pentru o transformare
digitală rezilientă

instituții responsabile, stat
de drept și securitate

ÎMPREUNĂ
fpentru societăți
reziliente, egalitare,
echitabile și
favorabile incluziunii

GUVERNANȚĂ
Investiții în reforme și respectarea valorilor
fundamentale comune se află în centrul
parteneriatului nostru. Aceasta include sprijin
pentru democrație, drepturile omului, reformele
statului de drept, sprijin pentru lupta împotriva
corupției, probleme de gen, sprijin pentru
societatea civilă și mass-media independentă.

2 PILONI

INVESTIȚII
Sprijinirea redresării socio-economice post-COVID
19 și consolidarea mai bună prin accelerarea
tranziției ecologice și digitale în țările partenere.
Aceasta include un Plan Economic și de Investiții
cu inițiative emblematice specifice fiecărei țări.

Planul Economic și de investiții pentru Parteneriatul Estic
Elementul cheie nou este planul Economic și
de Investiții. Acesta va mobiliza 2,3 miliarde
EUR din bugetul UE, în granturi, combinații
și garanții, pentru a sprijini redresarea postpandemică și pentru a transforma durabil
economiile Parteneriatului Estic pentru a
le face mai rezistente și integrate. Planul ar
putea mobiliza până la 17 miliarde EUR de
investiții publice și private.

Acesta include:
Conectivitate de transport îmbunătățită
Acces la finanțare pentru întreprinderi mici și
mijlocii
Investiții în capitaluri proprii pentru a consolida
competitivitatea și integrarea în lanțurile valorice ale
UE
Sprijin pentru tranziția digitală
Investiții în reziliența la schimbările climatice și de
mediu, inclusiv în eficiența energetică
Reziliența sănătății și dezvoltarea capitalului uman

Planul conține un set de inițiative emblematice pentru fiecare țară parteneră cu
proiecte prioritare concrete, cu rezultate tangibile

Top 10 Obiective pentru 2025
Ca parte a agendei cuprinzătoare, o selecție de top zece obiective pentru 2025 cu cel mai mare
impact transformațional pentru cetățeni și afaceri au fost identificate ca acțiuni prioritare
viitoare - împreună cu inițiative emblematice ale țării.

Investiții în statul de
drept
Investiții în economii
competitive și inovatoare

500,000

Toți funcționarii de nivel înalt își declară

activele economice și aceste
declarații sunt verificate

Investiții
în domeniul
securității și rezilienței
cibernetice
Un cadru consolidat pentru identificarea și

ÎMM-uri susținute

abordarea amenințărilor hibride
consolidarea capacităților partenerilor pentru
a crește reziliența

Investiții
în oameni și
societatea cunoașterii

70,000

Investiții în
conectivitate
durabilă și inteligentă

cibernetică și

combaterea criminalității informatice, inclusiv prin
implementarea integrală a Convenției de la
Budapesta a Consiliului Europei privind
criminalitatea informatică

mobilitate individuală
oportunități
pentru studenți și profesori,
cercetători, tineri și lucrători de
tineret

construcția și modernizarea a

3,000 km
de drumuri prioritare
și căi ferate

IInvestiții în
reziliența sănătății

850,000

Investiții în energie
durabilă

Investiții
în societăți
incluzive, egalitare
și diverse, precum și în
comunicare strategică

2,500 de organizații locale ale
societății civile, 120 de instituții media
independente și 2,000 de
jurnaliști susținuți

lucrători medicali
vaccinați

250,000

și beneficiază de condiții de
muncă, echipament și terapie
îmbunătățite

gospodării reduc consumul
de energie
cu cel puțin 20%

Investiții în
mediu și climă

3

milioane de oameni
vor obține acces la servicii de
alimentare cu apă sigură.
Calitatea aerului monitorizată
Alte

și îmbunătățită în

orașe

300

Investiții
în transformarea
digitală

80%
de gospodării au acces
la internet de mare
viteză

