Rezoluție adoptată la cel de-al
32-lea Consiliu al Partidului Verde European

Înverzirea parteneriatului estic
Procesul de integrare europeană este mult mai larg decât simpla integrare a
structurilor UE. În primul rând, reprezintă împărtășirea valorilor europene de către acele țări
de pe continent care încă nu au devenit membre UE.
Programul Parteneriatului estic (EaP) al UE, care a fost lansat în 2009, poate fi văzut pe
termen lung ca un cadru pentru procesul de pregătire a aderării pentru țările participante.
Cu toate acestea, pe termen scurt, acesta trebuie să servească drept un instrument politic
important pentru a asigura punerea în aplicare a unor standarde și norme europene înalte - în
special de mediu - în ciuda realității șanselor participanților de a adera la UE.
Uniunea Europeană ar trebui să își folosească instrumentele, inclusiv Parteneriatul Estic,
pentru a-și sprijini valorile fundamentale ale drepturilor omului, democrației, cooperării și
sustenabilității în țările participante și să consolideze toți actorii care urmăresc aceste valori.
Situația actuală din multe țări din Parteneriatul Estic subliniază o astfel de necesitate a
participării active a UE.
În ciuda numeroaselor probleme în domeniul păcii, democrației și drepturilor omului,
Parteneriatul Estic nu ar trebui să uite de obiectivele sale în cooperarea axată pe mediu. Unul
dintre obstacolele de aici este faptul că mediul nu este declarat ca fiind un domeniu special
de activitate comună a UE și a statelor participante.
Verzii europeni au salutat intenția președintelui Comisiei Europene de a include problemele
legate de climă și durabilitate în cadrul activității Parteneriatului Estic, care urmează să fie
discutat în cadrul summitului UE, programat pentru martie 2021, și solicită ca protecția
mediului să fie menționată ca o zonă specială în cadrul parteneriatului.
Verzii europeni insistă, de asemenea, pe integrarea elementelor de mediu și climatice în
componentele existente ale Parteneriatului Estic (economie, energie, transport etc.).
Verzii Europeni sprijină integrarea problemelor de mediu, așa cum sugerează Concluziile
Consiliului privind politica Parteneriatului Estic după 2020 din mai 2020 și solicită Comisiei
să faciliteze participarea țărilor din Parteneriatul Estic la Acordul Verde European.
Verzii europeni solicită Comisiei Europene să reflecte sarcinile Acordului European Verde în
planurile de cooperare reînnoite ale Parteneriatului Estic.

