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Sprijin european pentru Ucraina
Comisia Europeană și Ucraina au semnat luni, 19 decembrie, o serie de acorduri pentru
continuarea eforturilor de reformă ale acestei țări. Acordurile sunt expresia angajamentului UE
de a acorda asistență Ucrainei pentru stabilizarea situației economice și financiare, creșterea
adaptabilității ei și promovarea prosperității cetățenilor acesteia.

Acordurile încheiate, parte din pachetul de sprijin cu o valoare totală de 11 miliarde de euro, agreat în martie 2014, se referă la:
 reforma administrației publice, parte a unui pachet de asistență totalizând 300 de milioane de euro pentru o guvernare
responsabilă și transparentă;
 o serie de programe de cooperare transfrontalieră, având ca scop promovarea dezvoltării economice și sociale în regiunile de
graniță, gestionarea provocărilor comune în domenii specifice, precum și garantarea unor frontiere sigure și eficiente:
cu România;
cu Polonia și Belarus;
cu Ungaria, Slovacia și România;
în regiunea Mării Negre;
 un nou set de împrumuturi cu Banca Europeană de Investiții, cu o valoare totală de aproximativ 600 de milioane de euro, ca
parte a programului de asistență financiară 2014 – 2016 în valoare totală de 3 miliarde de euro.
Context:
Consiliul de asociere a avut loc la o lună după cel deal 18lea Summit UEUcraina (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP16
3988_en.htm)
și
la
o
săptămână
după
ce
UE
a
lansat
un
raport
comun
de
examinare
(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/17061/associationimplementationreportukraine_en)
a
situației actuale a punerii în aplicare a Agendei de asociere a Ucrainei cu uniunea Europeană.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (mailto:Annika.breidthardt@ec.europa.eu) (+ 32 2 295 61 53)
Maja KOCIJANCIC (mailto:maja.kocijancic@ec.europa.eu) (+32 2 298 65 70)
Siobhán MILLBRIGHT (mailto:siobhan.millbright@ec.europa.eu) (+32 2 295 73 61)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct (http://europa.eu/contact/) la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 (http://europa.eu/contact/call
us/index_ro.htm) sau prin email (http://europa.eu/contact/writetous/index_ro.htm)
Pagini utile:
Anunț de presă (http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEX164463_en.htm)
Pagina dedicată acordui de dezvoltare și modernizare a administrației publice îm Ucraina (http://ec.europa.eu/neighbourhood
enlargement/news_corner/news/agreementbetweeneuropeancommissionandukrainiangovernmentpressahead
develop_en)
Comunicat
de
presă
BEI
privind
asistența
financiară
pentru
Ucraina
(http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016348eubankmeetsitscommitmentofeur3bnoffinancial
assistanceaspartoftheeusspecialsupportpackageforukraine.htm)
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP163988_en.htm (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP163988_en.htm)
Raport comun de evaluare a implementării Agendei de asociere
homepage/17061/associationimplementationreportukraine_en)

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters

Fișă informativă privind relațiile UEUcraina (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/4081/euukraine
relations_en)
Pagina Delegației UE în Ucraina (https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en)
Grupul de sprijin pentru Ucraina (http://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua_en)
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