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Declaratie de compromis la finalul summit-ului
Parteneriatului Estic
Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a incheiat vineri lucrarile
la Bruxelles, insa atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si
cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin
multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii au convenit asupra unei
declaratii finale "de compromis" a summitului si a continuarii sprijinului din
partea UE pentru cele 6 state membre ale Parteneriatului. Chisinaul este, insa,
mult mai optimist, considerand summitul un succes politic, informeaza Radio
Chisinau, scrie Romania Libera.
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"UE recunoaste aspiratiile europene ale tarilor asociate', a declarat Donald Tusk, recunoscand in
acelasi timp ca nu s-a discutat nimic despre perspectivele europene ale celor trei state care au
solicitat acest lucru: Republica Moldova, Georgia si Ucraina.

Donald Tusk a anuntat ca la final participantii au adoptat o declaratie comuna "de compromis',
dar a precizat ca el personal ar fi preferat ca formularile sa fie "mai ambitioase'.
UE va continua sa ofere sprijin statelor partenere, in special pentru tineri si societatea civila, a
adaugat presedintele Consiliul European, Donald Tusk. "Participantii la summit s-au angajat sa
consolideze democratia, statul de drept, drepturile omului si libertatile fundamentale. UE ramane
angajata in sprijinul integritatii teritoriale, independentei si suveranitatii partenerilor sai', a declarat
Donald Tusk.
La randul sau, Jean-Claude Juncker s-a declarat "satisfacut", dar nu foarte multumit de
rezultatele summitului. Fiind intrebat despre perspectivele europene ale celor trei state,
presedintele Comisiei Europene a precizat ca acesta nu a fost un summit de extindere.
UE va continua sa sprijine statele membre ale Parteneriatului, dar acestea, la randul lor, trebuie
sa continue reformele, a mai declarat oficialul. "in cei 2 ani de la ultimul summit de la Riga am
facut pasi uriasi in stabilizarea regiunii, dar toate partile sunt de acord ca stabilitatea se face
acasa. UE poate ajuta, dar trebuie ca la tine acasa sa ai stabilitate, acces la un loc de munca, la
invatamant si trebuie sa ai o economie puternica', a spus Juncker.
Pe de alta parte, premierul Pavel Filip, cel care a condus delegatia Chisinaului la summit, a
calificat reuniunea drept un succes politic. El a subliniat ca Parteneriatul Estic nu reprezinta o
platforma de aderare la UE, iar Republica Moldova va continua parcursul sau european.
'Republica Moldova nu are mai multe planuri, planul A sau planul B, ci unul singur. Dincolo de
toate disputele politice pe care le avem in tara, acest plan este integrarea in Uniunea
Europeana', a spus seful executivului de la Chisinau.
Pavel Filip a declarat ca printre cele mai importante rezultate care vizeaza Republica Moldova
sunt cele legate de reducerea tarifelor pentru roaming, initial intre statele Parteneriatului Estic, iar
in a doua etapa si cu statele blocului comunitar, precum si asigurarea securitatii energetice.
in acest context, el a reiterat intentia Chisinaului de a finaliza constructia gazoductului UngheniChisinau in anul 2018, mai noteaza Romania Libera.
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