
Declarația comună a șefilor de state și de guverne ai Trio Asociat - 

Republica Moldova, Georgia și Ucraina - privind cel de-al șaselea Summit 

al Parteneriatului Estic 

 

Bruxelles, 15 decembrie 2021 

 

Noi, Șefii de State și de Guverne ai Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei ne-

am reunit astăzi la Bruxelles, în marja celui de-al șaselea Summit al 

Parteneriatului Estic (PaE), și am emis următoarea declarație. 

 

Salutăm Declarația comună a Summitului Parteneriatului Estic „Redresare, 

Reziliență și Reformă”, adoptată astăzi la Bruxelles, și reafirmăm angajamentul 

nostru ferm față de un Parteneriat Estic strategic, ambițios și orientat spre viitor, 

bazat pe valori fundamentale comune, interese reciproce și principiul asumării și 

responsabilității comune, prin susținerea obiectivelor de politici pe termen lung 

și a priorităților post-2020. Salutăm aprobarea de către Summitul PaE a Planului 

economic și de investiții pentru Parteneriatul Estic, care include inițiative 

emblematice concrete pentru țările partenere. 

 

Am subliniat din nou faptul că țările Trio Asociat, care promovează alegerea 

europeană, aspirațiile europene și identitatea europeană a popoarelor lor, și al 

cărei scop este consolidarea cooperării în vederea integrării europene, rămân în 

continuare angajate dezvoltării strategice a Parteneriatului Estic, în conformitate 

cu principiile diferențierii și incluziunii. 

 

Am reafirmat angajamentul nostru puternic de a consolida în continuare asocierea 

politică și integrarea economică a Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei cu 

Uniunea Europeană, inclusiv prin continuarea cooperării strânse pentru 

consolidarea statului de drept și realizarea progreselor în procesul de reformă, 

pentru a întruni criteriile de la Copenhaga. 

 

Am reamintit că, potrivit articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

orice stat european care respectă valorile menționate la articolul 2 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană și care se angajează să le promoveze poate solicita să 

devină membru al Uniunii Europene. 

 

Am constatat că respectarea valorilor comune și punerea în aplicare a Acordurilor 

de Asociere/ZLSAC vor contribui la evoluții progresive în relațiile noastre. Am 

reamintit că punerea efectivă în aplicare a Acordurilor de Asociere și a ZLSAC, 

inclusiv un proces mai amplu de apropiere legislativă, va contribui la continuarea 

integrării economice pe piața internă a Uniunii Europene, așa cum este prevăzut 

în Acordurile de Asociere. 

 



Am recunoscut necesitatea de a consolida cooperarea Trio Asociat cu UE, având 

ca scop o coordonare sporită în ceea ce privește chestiunile de interes comun 

referitoare la promovarea integrării europene, inclusiv recunoașterea de către UE 

a perspectivei europene a Trio Asociat. 

 

Am subliniat că, pornind de la experiența pozitivă a reuniunilor ministeriale 

informale pe ZLSAC, Trio Asociat așteaptă cu interes extinderea cooperării 

sectoriale consolidate cu UE și în alte domenii - în special, în ceea ce privește 

tranziția verde și cea digitală, conectivitatea, securitatea energetică, justiția și 

afacerile interne, comunicarea strategică și asistența medicală. 

 

Am exprimat interesul pentru aprofundarea cooperării dintre țările Trio Asociat 

cu UE, obiectivul principal fiind integrarea pe Piața unică digitală a UE, inclusiv 

prin participarea la Europa digitală, Mecanismul Conectarea Europei, precum și 

prin reducerea tarifelor de roaming între UE și țările din Trio Asociat. 

 

Suntem gata să depunem toate eforturile pentru a spori cooperarea cu UE, inclusiv 

la nivel înalt, pentru a consolida securitatea energetică europeană, utilizând pe 

deplin rutele existente de transport al gazelor, aplicând pe deplin legislația UE, 

sincronizând rețelele electrice și prevenind utilizarea energiei ca armă. 

 

Am remarcat necesitatea îmbunătățirii conectivității și a legăturilor de transport 

între UE și țările din Trio Asociat, inclusiv prin liberalizarea pieței transportului 

rutier, dezvoltarea coridoarelor de transport și realizarea de proiecte comune de 

infrastructură cu sprijinul Planului economic și de investiții al PaE. 

 

Am recunoscut că schimbările dramatice ale situației din regiunea PaE și a Mării 

Negre, produse în perioada ce a trecut de la cel de-al cincilea Summit al PaE, din 

2017, inclusiv provocările emergente legate de securitate, energie, sănătate și 

altele, ar trebui abordate în mod colectiv de către țările partenere și  în strânsă 

cooperare cu UE. Subliniem că destabilizarea continuă și încălcările principiilor 

dreptului internațional în multe părți ale regiunii Parteneriatului Estic reprezintă 

o amenințare gravă la adresa păcii, securității și stabilității în Europa.  

 

Am salutat eforturile active ale UE în procesele de soluționare a conflictelor și de 

sporire a încrederii și am solicitat consolidarea rolului ei în facilitarea păcii și 

stabilității în regiunea PaE, folosind toate instrumentele disponibile, inclusiv 

măsurile restrictive relevante, atunci când e necesar. Am cerut liderilor UE să 

abordeze aceste probleme în cadrul reuniunii Consiliului European din 16 

decembrie 2021. 

 

Am reamintit că încercările Rusiei de anexare și ocupare ilegală a teritoriilor 

Georgiei, agresiunea acesteia în estul Ucrainei și ocuparea temporară a Crimeii, 



precum și conflictul nerezolvat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

reprezintă o amenințare serioasă pentru regiune și pentru Europa în ansamblu. 

 

Am reiterat condamnarea fermă a încălcării, în mod vădit, a suveranității și 

integrității teritoriale a unui număr de state din Parteneriatul Estic, inclusiv 

incitarea și sprijinirea conflictelor, utilizarea dezinformării și a atacurilor 

cibernetice, militarizarea tot mai crescută a regiunii, încălcarea drepturilor omului 

sau organizarea alegerilor în teritoriile ocupate temporar. 

 

Am remarcat, de asemenea, importanța consolidării suplimentare a rezilienței și 

cooperării în domeniul Politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și al 

Politicii externe și de securitate comune (PESC) cu UE, și am reamintit 

angajamentul nostru comun de a promova principiile consacrate în Acordurile de 

Asociere. Așteptăm cu nerăbdare dezvoltarea cooperării cu agențiile și 

mecanismele UE, inclusiv Facilitatea europeană pentru pace și participarea la 

proiectele PESCO. Am exprimat, de asemenea, interesul de a ne angaja într-un 

dialog cu UE pe baza inițiativei Security Compass. 

 

Am reiterat determinarea noastră, susținută de voința puternică a popoarelor 

noastre, de a lucra pentru aderarea la Uniunea Europeană. În acest sens, solicităm 

UE să susțină alegerea suverană a statelor noastre, împreună cu toți pașii relevanți 

întreprinși de noi față de integrarea europeană, și să recunoască perspectiva 

europeană a Republicii Moldova, a Georgiei și a Ucrainei. 

 

Traducere neoficială, varianta originală în engleză poate fi accesată AICI. 


