UE - Republica Moldova
Realitățile și Perspectivele
Acordului de Asociere//ALSAC

POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE
- cooperarea UE cu vecinii săi -
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Cadrul de politici al UE
Politica Europeană de Vecinătate (PEV):
De ce? Promovarea prosperității, stabilității și securității în vecinătatea Europei,
evitarea trasării de noi linii de demarcație între UE și vecinii săi imediați

Parteneriatul Estic (Dimensiunea estică a PEV):
De ce ? Pentru a-i aduce mai aproape de UE pe vecinii de la est. Sprijinirea
reformelor în țările partenere pentru a:
Accelera asocierea politică și integrarea economică (Acordul de Asociere + Acordul
de Liber Schimb Aprofunda si Cuprinzator - ALSAC)
Sprijini mobilitatea cetățenilor (facilitarea călătoriilor)
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Repere ale cooperării UE-Republica Moldova
 1994 – Acordul de Parteneriat și Cooperare UE-Republica Moldova
 2005 – crearea EUBAM la frontiera cu Ucraina (inclusiv Transnistria)
 2009 – Republica Moldova s-a alăturat Parteneriatului Estic
 Aprilie 2014 - Regimul liberalizat de vize (peste 1.4 milioane de persoane au
beneficiat de acesta)

 Iunie 2014 - Semnarea AA/ALSAC; Iulie 2016 – a intrat în vigoare

”Asociere politică și integrarea economică”
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Sinteza instituțiilor/mecanismelor AA
 Instituțional: Consiliul de Asociere, Comitetele și Subcomitetele de Asociere,
Comitetul Parlamentar de Asociere
 De la planuri strategice la activitatea de zi cu zi
 Angajamentele (pe termen lung) din Acordul de Asociere
 Agenda de Asociere (trei ani), ex. 2017-2019
 Planurile de Acțiune (Republica Moldova și Comisia Europeană) – anuale

 Monitorizarea implementării reformei – de către UE și Republica Moldova (se
face separat și aspectele majore se discută împreună)
 Societatea civilă (platforme)

5

Asistența UE acordată Republicii Moldova
în perioada 2014-2020
 UE reprezintă cel mai mare donator al Republicii Moldova (2007-2015 ~
500 milioane € )
 Republica Moldova este cel mai mare beneficiar per capita al asistenței
acordate de UE unui stat din vecinătate
 Cadrul Unic de Sprijin 2014-2017: € 335-410 milioane
 Cadrul Unic de Sprijin 2018-2020: € 284-384 milioane reflectând cele 20 Obiective/2020
 Asistența Macro-Financiară : € 100 milioane sprijin condiționat, în prezent ”on hold”
 Cooperare regională (transfrontalieră) cu România, Ucraina, Strategia pentru regiunea
Dunării, regiunea Mării Negre
 Investiții/împrumuturi – Facilitate de Investiții PEV, BEI, BERD
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Câteva exemple
 Infrastructură de alimentare cu apă (ex: Nisporeni, Vărzăreşti și Grozeşti) - apă
potabilă sigură pentru mai mult de 15,000 persoane.
 Peste 190,000 persoane beneficiază de sisteme de încălzire cu biomasă, încălzirea
fiind astfel mai bună, mai ieftină, iar pentru comunitate se creează locuri de
muncă.
 Peste 5000 ÎMM-uri au beneficiat de sprijin; au fost create 10 incubatoare de
afaceri (Cimișlia, Nisporeni).
 Consolidarea încrederii - peste 60 parteneriate de afaceri peste Nistru, peste 800
locuri de muncă noi, 1631 studenți au acces la condiții mai bune de educație.
 Aproape 10,000 de locuri noi de muncă au fost create, dintre care peste 3,500 au
fost ocupate de femei.

Erasmus+

 Republica Moldova a beneficiat de mai mult de 4 milioane € pentru programe de
schimb de studenți și de personal în cadrul programului Erasmus+ în 2015-17. 915
studenți și cadre didactice din Moldova au beneficiat de programe de schimb cu
universitățile din UE
 Oportunitățile Erasmus+ includ:







Burse de studii în Europa
Schimburi de studenți
Schimburi de tineret
Serviciul European de Voluntariat
Oportunități pentru lucrătorii în domeniul tineretului
Implicarea tinerilor în dialogul privind reforma

Discuție aprofundată:
• Reforme democratice și statul de drept
• Comerț liber

• Informare și (dezinformare)

Democrație și statul de drept
 Sistem politic multi-partid (democrație electorală)

 Justiție independentă și eficientă, drepturile omului
 Anti-corupție, spălare de bani, recuperarea bunurilor
infractionale

ALSAC pe scurt: beneficii
 Acces consolidat pe piață pentru industrie, agricultură și
servicii
 Reforme în diferite ramuri ale economiei - politici în
domeniul concurenței, a proprietății intelectuale, a
securității alimentare; standardizare
 Competitivitate crescută, mai multe investiții
 Asistență substanțială pentru modernizare

ALSAC pe scurt
 Impactul economic anticipat asupra Republicii Moldova este unul
pozitiv:
 PIB-ul impulsionat cu +5.4% ;

 Exporturi în UE (iulie 2018): reprezintă deja 68,7% din volumul total al
exporturilor Republicii Moldova în lume (tendință în creștere); CSI – 16%
(tendință în scădere)
 Importurile din UE – reprezintă 51.1% din volumul total (în creștere), iar
23,6% vin din CSI (în scădere)

Structura exporturilor Moldova pe piața UE 2016
 Export de produse agricole - 40%
 Exporturi de vin +16%; grâu, zahăr, nuci, porumb, semințe de floarea soarelului
și ulei;


Monicol: https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/1794554113893868/

 Importuri industriale din Moldova – 60%


DRAEXLMAIER: https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/1819873891361890/

Relațiile comerciale cu Rusia
 AA/ALSAC este pe deplin compatibil cu Zona de Comerț Liber din cadrul
CSI;
 Republica Moldova poate desfășura comerț liber atât cu UE, cât și cu
Rusia;
 Nu este compatibil cu Uniunea Vamală Euro-Asiatică (bloc vamal care
duce la pierderea suveranității comerciale)

Provocările implementării ALSAC
 Criza sectorului financiar;

 Proces incomplet de armonizare legislativă;
 Implementare lentă a reformelor din sectorul sigurantei

alimentare și a standardelor de calitate;
 Mediu de afaceri nefavorabil.

Informare și dezinformare despre UE
 O informare corectă despre UE - o provocare de mai mulți
ani în Europa de Est
 Dezinformarea este considerată o amenințare (hibridă) la
adresa securității informaționale;
 Mesaje pozitive, libertatea mass media, capacități
consolidate de monitorizare și supraveghere - publicul și
societatea civilă
 Informează-te - EUvsDisinfo

Întrebări?

