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I. CONTEXT 

Relația dintre UE și Asia are o importanță foarte cuprinzătoare. Exporturile către Asia 

reprezentând 35% din totalul exporturilor UE (aproximativ 618miliarde EUR), în timp ce 

importurile din Asia se ridică la 45% din totalul importurilor UE (aproximativ 774 miliarde 

EUR), iar tendința în viitor este ca legăturile dintre cele două continente să se intensifice. 

Creșterea interdependenței globale reprezintă, atât pentru Europa cât și pentru Asia, o 

oportunitate pentru o cooperare mai strânsă în plan economic, politic și al securității, precum și 

în privința apropierii relațiilor interumane. 

Bazându-se pe experiența UE în ceea ce privește dezvoltarea legăturilor dintre statele sale 

membre, precum și a legăturilor cu alte regiuni, comunicare prezintă viziunea UE asupra unei 

strategii noi și integrale, care să conecteze mai bine Europa și Asia. Comunicarea promovează o 

conectivitate durabilă,  bazată pe norme, prin intermediul unor inițiative concrete privind rețelele 

de transport, energetice și digitale interoperabile. Totodată, aceasta contribuie la punerea în 

aplicare a Strategiei globale a UE pentru politica externă și de securitate, în care se  evidențiază 

contextul internațional actual marcat de crize, precum și necesitatea ca UE să țină cont de 

valorile, interesele, principiile și prioritățile sale, în special în ceea ce privește conectarea Asiei. 

Potrivit Declarației finale din cadrul celei de-a 13-a reuniuni Asia-Europa (ASEM) a 

miniștrilor de externe, care a avut loc în perioada 20-21 noiembrie 2017 la Nay Pyi Taw, în 

Myanmar, conectivitatea a fost definită ca o modalitate de apropiere a țărilor, persoanelor și 

societăților, precum și de aprofundare a relațiilor economice și interpersonale prin intermediul 

legăturilor socio-culturale și instituționale. Acestea sunt instrumente fundamentale pentru 

consolidarea relațiilor economice, politice și culturale precum și pentru reducerea diferențelor 

dintre regiuni privind capacitățile și nivelul de dezvoltare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1540806779859&uri=CELEX:52018JC0031
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdfl
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/21/asem-13th-foreign-ministers-meeting-chair-s-statement/
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Importanța conectivității pentru prosperitate este recunoscută în Cele zece priorități ale 

Comisiei Europene, în  Strategia globală a politicii externe și de securitate a UE și în Consensul 

european privind dezvoltarea. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

Comunicarea promovează un model de conectivitate durabilă, cuprinzătoare, bazată 

pe norme, care vizează să consolideze prosperitatea, securitatea și reziliența în cadrul celor două 

continente (Europa și Asia). 

Pe această bază, UE își propune să colaboreze cu vecinii săi și cu partenerii asiatici pe 

trei axe, și anume: 

1. realizarea unor conexiuni și rețele eficiente între Europa și Asia prin coridoare de  

transport prioritare, prin intermediul conexiunilor  digitale  și  al cooperării  în  domeniul  

energiei;  

2. stabilirea de parteneriate pentru conectivitate pe baza normelor și standardelor 

stabilite de comun acord, care să permită o mai bună guvernanță a fluxurilor de mărfuri, 

persoane, capitaluri și servicii; 

3. susținerea investițiilor mari prin mobilizarea consolidată a resurselor financiare ale 

UE și prin parteneriate consolidate. 

1.1 Transporturile:  

UE  ar  trebui  să  sporească  conectivitatea  transporturilor  împreună  cu  vecinii  săi  

și  cu partenerii asiatici. În acest sens, UE  ar  trebui  să  acționeze  pentru conectarea  cadrului  

rețelei transeuropene de transport bine conectate (TEN-T) cu rețelele din Asia. TEN-T 

include priorități și standarde destinate să promoveze transportul multimodal transfrontalier și 

interoperabil, și anume o combinație între transportul feroviar, maritim și pe căi navigabile 

interioare. 

 Transportul aerian: Acordurile în domeniul aviației încheiate de UE cu țările 

terțe creează noi oportunități economice, prin deschiderea piețelor și promovarea  oportunităților 

de investiții. În prezent, UE negociază acorduri în domeniul aviației cu o serie de țări din 

vecinătatea UE și din Asia. Având în vedere impactul transportului aerian asupra climei și a 

mediului, în special problema emisiilor din sectorul aviației, UE va continua să sprijine în 

Europa și Asia decarbonizarea pe termen lung a transporturilor aeriene. 

 Transportul maritim: UE va contribui la reglementarea și facilitarea traficului 

maritim,  prin încheierea unor acorduri de transport maritim cu Asia. Ca parte a strategiei sale de 

decarbonizare a sectorului transporturilor, Comisia va promova utilizarea combustibililor 

alternativi in porturile din Europa și Asia. 

 Transportul terestru: în sectorul transportului feroviar, UE și-a extins rețeaua  

transeuropeană  de  transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest și, recent, a convenit cu 

privire la extinderea TEN-T cu șase țări partenere din Europa de Est (Armenia,  Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina). Atât  conexiunile  feroviare nord-sud, cât și conexiunile 

feroviare est-vest ar putea avea un rol important în viitor. 

1.2 Conectivitatea digitală 

Conexiunile  de  rețele  de  mare capacitate sunt  esențiale  pentru  sprijinirea  economiei 

digitale. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdfl
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
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Astfel, UE va sprijini investițiile în infrastructura ”digitală”. Prin intermediul inițiativei 

Comisiei COM (2018)321 s-a propus conectivitatea digitală cu Asia și cu alte țări, prin 

intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2021-2027. De 

asemenea, UE va adopta, după caz, strategia Digital4Development în Asia, care vizează 

promovarea tehnologiilor și serviciilor digitale capabile să încurajeze dezvoltarea socio-

economică. 

1.3 Conectivitatea în domeniul energiei 

Pe baza experienței sale, UE ar trebui să promoveze platforme de conectivitate 

energetice care să încurajeze modernizarea sistemului energetic, adoptarea unor soluții „curate” 

precum și eficiența energetică și, în același timp, să sprijine interconexiunile energetice cu 

partenerii din Asia. 

 2. Crearea de parteneriate internaționale pentru o conectivitate durabilă 

- Cooperarea bilaterală: 

UE este un important partener de cooperare pentru dezvoltare și investiții în Asia. 

Cooperarea UE cu China - ar trebui să consolideze relațiile deja existente cu privire la 

infrastructurile lor și la inițiativele de cooperare pentru dezvoltare, să promoveze punerea în 

aplicare a principiilor referitoare la accesul pe piață și la condiții de concurență echitabile. În 

ceea ce privește Japonia, UE va continua dialogul cu privire la transporturi. 

- Cooperarea regională: 

Asia are o serie de organizații și mecanisme internaționale cu mandate legate de 

conectivitate
1
. Natura cooperării UE cu aceste organizații depinde de domeniul de activitate al 

acestora. Summit-ul Asia-Europa (ASEM) este o platformă importantă pentru colaborarea cu 

principalii parteneri din Asia. UE ar trebui să își consolideze în continuare cooperarea cu 

Asociația națiunilor din Aia de sud-est (ASEAN), un actor important privind conectivitatea din 

Asia de Sud-Est, în sprijinul planului general privind conectivitatea ASEAN până în 2025.  

- Cooperarea internațională: 

UE va colabora cu diverse organizații internaționale pentru a elabora cadrele juridice și 

formele concrete ale conectivității, de exemplu în vederea stabilirii de standarde internaționale. 

Organizația Mondială a Comerțului, Agenția Internațională a Energiei, Organizația Maritimă 

Internațională și organismele Organizației Națiunilor Unite sunt doar câteva exemple de foruri în 

care Uniunea Europeană acționează și va continua să acționeze în vederea promovării unor 

practici durabile și echitabile la nivel mondial. 

3. Finanțarea UE pentru proiecte noi și inovatoare în domeniul conectivității 

Facilitățile de investiții geografice, cum ar fi Facilitatea de investiții pentru vecinătate 

Facilitatea de investiții pentru Asia Centrală și Facilitatea de investiții pentru Asia au furnizat 

finanțare și asistență tehnică pentru infrastructură și conectivitate. Dacă se iau în considerare 

doar facilitățile de investiții pentru Asia și facilitățile de investiții pentru Asia Centrală, se 

constată că acestea au mobilizat peste 4,2 miliarde EUR sub formă de investiții  între  2010  și  

jumătatea  anului  2018, prin combinarea granturilor și a împrumuturilor.  

La acestea se adaugă propunerile Comisiei Europene de consolidare a acțiunii externe în 

contextul următorului cadru financiar multianual al UE (2021-2027), ceea ce duce la o sporire 

                                                 
1 Inclusiv ASEM, ASEAN, Inițiativa Golful Bengal pentru cooperare economică și tehnică multisectoriale, 

Programul regional de cooperare economică din Asia Centrală Cooperarea economică subregională din Asia de Sud 

și Organizația pentru Cooperare de la Shanghai (OCS). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1540540722326&uri=CELEX:52018DC0321
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
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semnificativă a posibilităților de a asigura o finanțare suplimentară inteligentă, inovatoare și 

multidimensională a investițiilor în și către Asia. 

 

III. POZIȚII ALE DIVERSELOR INSTITUȚII EUROPENE 

Concluziile Consiliului din 15 octombrie 2018, referitoare la „Conectarea Europei și a 

Asiei – elemente constitutive pentru o strategie a UE”. Astfel, Consiliul: 

 a subliniat faptul că UE va promova o abordare care să fie durabilă, cuprinzătoare 

și bazată pe norme, în conformitate cu valorile și interesele UE. Pe baza acestor principii și a 

experienței anterioare, UE va contribui la a crearea de legături și rețele pentru Europa și Asia, 

prin intermediul parteneriatele deschise și favorabile incluziunii,iar prin intermediul 

instrumentelor sale de investiții privind dezvoltarea durabilă va contribui la finanțarea unor 

proiecte de interes comun; 

 și-a exprimat susținerea pentru  conectarea rețelei transeuropeană de transport 

(TEN-T) cu rețelele din Asia  și a subliniat necesitatea de a spori securitatea transporturilor și 

cooperarea în domeniul vamal. De asemenea, Consiliul și-a exprimat susținerea pentru 

încheierea acordurilor de transport aerian cu parteneri din Europa și Asia, precum și pentru 

decarbonizarea pe termen lung a transportului maritim și aerian; 

 a subliniat angajamentul UE (în ceea ce privește conectivitatea digitală) pentru un 

internet deschis și liber precum și pentru accesul universal și la prețuri accesibile la internet; 

 referitor la conectivitatea energiei s-a evidențiat necesitatea abordării schimbărilor 

climatice în conformitate cu Acordul de la Paris, precum și a tranziției în curs către energia din 

surse regenerabile; 

 a considerat că UE ar trebui să colaboreze cu partenerii săi europeni și asiatici cu 

privire la cadrul de reglementare, gestionarea finanțelor publice și mobilizarea resurselor. De 

asemenea, s-a exprimat intenția extinderii dialogului cu China și Japonia, pentru a promova 

cooperarea regională și a îmbunătăți accesul la piețe, precum și pentru condiții de concurență 

echitabile, transparență, finanțare sustenabilă și interoperabilitatea rețelelor. 

În cadrul celui de-al 12-lea summit UE-ASEM din 18-19 octombrie 2018, care a reunit 

51 de lideri din diverse țări europene și asiatice, s-a convenit crearea unor legături mai bune între 

Europa și Asia. Liderii au convenit să consolideze conectivitatea durabilă Europa-Asia, astfel 

încât țările, cetățenii și societățile de pe cele două continente să se apropie mai mult. Aceștia au 

salutat adoptarea definiției conectivității din cadrul reuniunii Asia-Europa (ASEM) a miniștrilor 

de externe din perioada 20-21 noiembrie 2017 de la Nay Pyi Taw, reamintind elementele 

principale ale acesteia, inclusiv necesitatea respectării principiilor, a pieței și a regulilor, 

normelor și standardelor internaționale convenite. 

 

IV. LINK-URI UTILE: 

- Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate; 

- Consolidarea parteneriatului pentru pace și dezvoltare durabilă –declarația 

președintelui; 

- Cele zece priorități ale Comisiei Europene; 

- Consensul european privind dezvoltarea; 

- COM (2018)321; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13097-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/10/18-19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/21/asem-13th-foreign-ministers-meeting-chair-s-statement/
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdfl
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/21/asem-13th-foreign-ministers-meeting-chair-s-statement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/21/asem-13th-foreign-ministers-meeting-chair-s-statement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/21/asem-13th-foreign-ministers-meeting-chair-s-statement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/21/asem-13th-foreign-ministers-meeting-chair-s-statement/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1540540722326&uri=CELEX:52018DC0321
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- Strategia Digital4Development; 

- Propunerile Comisiei Europene de consolidare a acțiunii externe în contextul 

următorului cadru financiar multianual al UE (2021-2027); 

- Concluziile Consiliului privind „Conectarea Europei și a Asiei – elemente 

constitutive pentru o strategie a UE” 15 octombrie 2018; 

- Cel de-al 12-lea Summit UE-ASEM 18-19 octombrie 2018. 

 

 

 

                                                                                                                             Andreea Mihai 

29 octombrie 2018 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-digital4development_part1_v3.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13097-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13097-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/10/18-19/

