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Politica Europeană de Vecinătate – Noi Iniţiative. Contribuţii ale României
Rezumat
Odată cu extinderea Uniunii Europene spre centrul şi estul Europei, s-au modificat
corespunzător şi priorităţile politicii externe a UE. Graniţa acesteia mutându-se spre est,
era necesară o adaptare, chiar o redefinire a cadrului instituţional şi a politicilor vizând
vecinătatea sa imediată. În acest context a apărut Politica Europeană de Vecinătate (PEV).
Ulterior, urmărirea unor obiective precum consolidarea sau reforma PEV au dus la apariţia
şi promovarea unor noi iniţiative precum Uniunea pentru Mediterana, Parteneriatul Estic,
proiecte care, alături de Sinergia Mării Negre, accentuează în mod particular componenta
regională şi multilaterală a politicii de vecinătate, fiind complementare elementelor bilaterale
ale PEV. România a sprijinit şi continuă să susţină obiectivul creării unei zone de stabilitate
şi securitate în vecinătatea sa estică, având în vedere responsabilităţile sale sporite ce decurg
din statutul de Stat Membru aflat la graniţa estică a Uniunii. Susţinător activ al perspectivei
europene a Republicii Moldova, precum şi a dezvoltării proiectelor de cooperare regională
în general, transfrontalieră în special, România a demarat o serie de iniţiative în domeniul
cooperării la Marea Neagră. Va fi important de observat în ce măsură acestea se vor dovedi a
fi eficiente în termeni practici, îndeosebi în noul context, generos în instrumente, mecanisme
de lucru şi acţiuni pe care îl oferă Politica Europeană de Vecinătate.
Abstract
Due to the enlargement of the European Union towards the Central and Eastern Europe, the
EU’s external policy priorities have changed. Its frontier moving further to the East, it was
necessary to adapt, and even reshape the institutional framework and the policies addressing
its new immediate neighbourhood. In this context, a European Neighbourhood Policy (ENP)
was put in place. Later on, the ENP consolidation and reform aims led to the setting up and
promotion of new initiatives such as the Union for Mediterranean, the Eastern Partnership,
which, together with the Black Sea Synergy project, intend to focus more upon the regional
and multilateral dimension of the neighbourhood policy, being complementary to the bilateral
basics of ENP. Romania has endorsed and continues to support the goal of a secure and
stable area in its Eastern neighbourhood, mostly given its increased responsibilities derived
from the Member State status at the Eastern border of the Union. An active supporter of
the European perspective of the Republic of Moldova, and also a promoter of the regional
and cross-border cooperation, Romania has set off a series of cooperation initiatives for the
Black Sea area. It will be important to follow to what extent these projects will prove their
efficiency in practical terms, especially in the new framework, generous in instruments,
work mechanisms and actions, proposed by the European Neighbourhood Policy.
Oana Mihaela Mocanu este coordonator de proiect în cadrul Institutului European din
România, Serviciul de Analiză şi studii europene şi redactor-şef al publicaţiei trimestriale
Romanian Journal of European Affairs. În prezent doctorand în cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, aria sa de interes cuprinde politica europeană de vecinătate, politica
de extindere a Uniunii Europene, domeniul securităţii şi apărării, precum şi fenomenul
integrării regionale. (oana.mocanu@ier.ro)
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Introducere
Valul de extindere a Uniunii Europene
către centrul şi estul Europei a determinat
anumite modificări ale priorităţilor UE,
cel puţin la nivelul relaţiilor sale externe.
Frontiera estică a Uniunii Europene
avansând, s-au modificat treptat şi
provocările politicii externe a Uniunii,
în materie de riscuri şi oportunităţi, fiind
mai mult decât necesară nu doar o simplă
adaptare sau ajustare a politicii externe a
UE faţă de vecini, ci, mai mult, o redefinire
a politicilor ce urmau să guverneze relaţiile
Uniunii cu statele aflate în imediata sa
vecinătate.
Prin aderarea sa la Uniunea Europeană
la 1 ianuarie 2007, România a fost nevoită,
la rândul ei, să îşi redefinească termenii
relaţiilor cu statele vecine, asumându-şi nu
doar statutul de nou stat membru al UE,
cât mai ales rolul de ţară membră aflată
la graniţa de est a Uniunii Europene, cu
responsabilităţi sporite ce decurg firesc din
această poziţie.
Lucrarea de faţă îşi propune, în primul
rând, o scurtă trecere în revistă a elementelor
definitorii ale
Politicii Europene de
Vecinătate şi a stadiului său actual, de
la conceptul de Europă extinsă (Wider
Europe) spre o politică de vecinătate
consolidată. Vor fi enumerate câteva
elemente principale ale unor iniţiative,
recent apărute (precum Uniunea pentru
Mediterana, Parteneriatul Estic), relativ
complementare PEV, dar care, după cum
se va constata, sunt şi vor fi în continuare
strâns legate de principiile, obiectivele şi
chiar de instrumentele (inclusiv financiare)
promovate în cadrul PEV.

În al doilea rând, lucrarea va încerca o
scurtă trecere în revistă a unor elemente
ale poziţiei/contribuţiei României vis-avis de componentele noii politici europene
de vecinătate. Unele arii tematice,
cum ar fi relaţiile României cu statele
mediteraneene nu vor face obiectul unei
analize extinse în această lucrare. Intenţia
ar fi ca lucrarea de faţă să se concentreze
mai mult asupra componentei estice a
PEV, cu accent pe Moldova, Ucraina,
bazinul Mării Negre, îndeosebi asupra
rolului (nu doar) potenţial al României în
Politica Europeană de Vecinătate. Referiri
punctuale la implicaţiile evenimentelor
din Georgia, din cursul anului 2008,
asupra PEV vor constitui, de asemenea,
un element al lucrării.
Este necesar a menţiona că relaţiile
cu Balcanii de Vest sau cu Turcia nu fac
obiectul acestei lucrări, acestea neintrând
sub incidenţa Politicii Europene de
Vecinătate (PEV), fiind reglementate în
cadrul Politicii de Extindere a Uniunii
Europene.
Având în vedere că Politica Europeană
de Vecinătate, precum şi iniţiativele
mai mult sau mai puţin complementare
acesteia se află într-o permanentă
dinamică, concluziile acestei lucrări nu
pot fi decât parţiale şi în directă legătură
cu evenimentele recente.
I. Elemente definitorii ale Politicii
Europene de Vecinătate (PEV). Stadiul
actual
Schimbările survenite în structura
Uniunii Europene, ca urmare a extinderii
acesteia spre centrul şi estul Europei, au
7

impus necesitatea unei reorientări a politicii
externe a Uniunii, noua configuraţie a
„vecinătăţii UE” dobândind o importanţă
deosebită în politica europeană. Instituţiile
şi mecanismele ce gestionau până în
momentul 2004 politica externă a Uniunii,
în particular cea faţă de statele din imediata
vecinătate, deveneau oarecum insuficiente
şi chiar uşor inadecvate noului context,
impunându-se treptat nu doar o simplă
adaptare a acestora, ci şi apariţia unor
politici şi mecanisme instituţionale noi.
Politica Europeană de Vecinătate
(PEV) a apărut tocmai ca expresie a
acestei necesităţi, rezultat al procesului
de repoziţionare a graniţelor Uniunii
Europene spre est şi a nevoii de adaptare
a mecanismelor de lucru ale UE cu statele
aflate acum în imediata sa vecinătate.
Înainte de momentul 2004, relaţiile UE
cu zona Mediteraneană erau guvernate de
aşa-numitul „Proces Barcelona” (un produs
al Parteneriatului Euro-mediteranean
agreat de miniştrii de externe UE şi ai celor
12 ţări mediteraneene1 în noiembrie 1995,
parteneriat implementat prin Acorduri de
Asociere Euro-Mediteraneene, ale căror
obiective vizau stabilirea unei zone de
pace, prosperitate şi stabilitate în regiunea
Mediteraneană, prin crearea, gradual, a
unei zone de liber schimb până în 2010,
fără ca aceste ţări să aibă vreo perspectivă
a aderării la UE.
Premergător apariţiei PEV, precum
şi după apariţia acestei noi politici,

relaţiile cu statele din Balcanii de Vest
(Macedonia, Serbia, Muntenegru, BosniaHerţegovina, Croaţia, Albania) erau
guvernate prin Procesul de Stabilizare şi
Asociere, ale cărui obiective constau în
consolidarea progresului în dezvoltarea
economică şi politică a statelor din zonă,
cooperarea regională şi promovarea
relaţiilor comerciale prin Acordurile de
Stabilizare şi Asociere (încheiate începând
cu anul 2001). În prezent, procesul vizând
Balcanii de Vest s-a îmbogăţit şi cu alte
instrumente, printre care Parteneriatele
Europene care îşi propun, prin identificarea
priorităţilor pe termen mediu şi scurt,
să sprijine ţările din zonă în procesul
de reformă şi pregătire pentru viitoarea
calitate de membru UE.
În ceea ce priveşte fostele republici
sovietice, Uniunea Europeană a încheiat
Acorduri de Parteneriat şi Cooperare (în
1994 – cu Fed. Rusă, Ucraina, Kazahstan,
Moldova, Belarus2, în 1996 – cu Armenia,
Azerbaidjan,
Georgia,
Uzbekistan),
acorduri ce erau considerate a fi de primă
generaţie, neavând în vedere perspectiva
aderării acestor ţări la UE, ci promovarea
interesului potenţial pentru o continuă
dezvoltare a relaţiilor reciproce de
cooperare între părţi, sprijinirea eforturilor
ţărilor în cauză în procesul de tranziţie la
economia de piaţă.

Algeria, Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Maroc, Siria, Tunisia, Turcia, Autoritatea Palestiniană.
Acordul cu Belarus nu a intrat în vigoare, datorită suspendării relaţiilor bilaterale şi impunerii unor sancţiuni de
către UE faţă de această ţară (1997).
1
2
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I.1. Conceptul de Europă extinsă
Nevoia de a se forma „un cerc de
prieteni”3 în jurul Uniunii care să asigure
şi să menţină un climat de securitate şi de
stabilitate în zonă, evitându-se riscul unor
noi linii de divizare în Europa4, a stat la
baza iniţiativei apariţiei unei politici de
vecinătate a Uniunii Europene.
Prin Comunicarea din 11 mai 2003:
„Europa extinsă - Vecinătate: Un nou
cadru pentru relaţiile cu vecinii noştri estici
şi sudici”, Comisia Europeană propunea
„dezvoltarea unei zone de prosperitate, a
unui cerc de prieteni la frontierele externe
ale Uniunii, caracterizat de relaţii strânse,
de pace şi cooperare”. Ţările ce intrau sub
incidenţa acestei politici urmau a beneficia
de un acces sporit la Piaţa Internă a UE
şi de adâncirea integrării şi liberalizării
prin promovarea celor patru libertăţi
de circulaţie (a persoanelor, bunurilor,
serviciilor şi capitalului)5.
Noua politică de vecinătate urma să fie
implementată prin intermediul Planurilor
de Acţiune („Action Plans”) naţionale
şi/sau regionale ce vor reprezenta
principalele documente politice în relaţiile
cu vecinii, pe termen mediu. Acestea

urmau a fi construite pe baza acordurilor
deja existente cu diferitele ţări partenere şi
a stabili ţinte politico-strategice, obiective
comune, un calendar pentru evaluarea
periodică a progresului înregistrat pe calea
reformelor economice şi politice.
I.2. Apariţia conceptului de Politică
Europeană de Vecinătate
Documentul de strategie a PEV este
considerat a fi cel mai important document
elaborat de Comisie în domeniul politicii de
vecinătate. Adoptat la Bruxelles, la 12 mai
2004, şi intitulat: „Politica Europeană de
Vecinătate – document de strategie”6,
acesta certifică, de fapt, apariţia noii
Politici Europene de Vecinătate.
Documentul defineşte aria de acoperire
a Politicii Europene de Vecinătate: 12
ţări din Parteneriatul Euro-mediteranean
– Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban,
Libia, Maroc, Siria, Tunisia şi Autoritatea
Palestiniană; Moldova, Ucraina, Belarus;
Armenia, Azerbaidjan şi Georgia (acestea
trei din urmă fiind incluse în această
etapă în cadrul PEV)7. Rusia a refuzat
menţinerea relaţiilor sale cu Uniunea sub
umbrela Politicii Europene de Vecinătate,

Romano Prodi, “A Wider Europe – A Proximity Policy as the Key to Stability”, Speech at the 6th EXSA-World
Conference, Brussels, 5-6 December 2002, SPEECH/02/619, http://ec.europa.eu/external_relations/news/prodi/
sp02_619.htm
4
European Council, Copenhagen, 12-13 December 2002, Presidency Conclusions, http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/73842.pdf
European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Wider
Europe-Neighbourhood: A new Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM(2003)
104 final, Brussels, 11.03.2003, p. 4,10, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
6
European Commission, Communication from the Commission, European Neighbourhood Policy – STRATEGY
PAPER, COM (2004) 373 final, Brussels, 12 May 2004, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_
en.pdf
7
PEV nu include ţările AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia), ţările candidate şi potenţial candidate
(Croaţia, Macedonia, Turcia; Albania, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Muntenegru) şi nici Rusia. Cipru şi Malta
deveniseră între timp membri ai Uniunii Europene.
3

9

preferând consolidarea Parteneriatului
strategic dintre aceasta şi UE (agreat pe
baze egale în cadrul summit-ului din St.
Petersburg din 2003), prin crearea a patru
spaţii comune: un spaţiu economic (cu
accent pe domeniul energiei şi mediului),
un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei,
un spaţiu al cooperării în domeniul
securităţii externe şi un spaţiu al cercetării,
educaţiei şi culturii.
Totodată, Comisia a definit şi cele
mai importante instrumente ale Politicii
Europene de Vecinătate, şi anume:
Rapoartele de ţară, elaborate pentru fiecare
ţară vecină avută în vedere, prezentând
situaţia politică, economică, principale
aspecte instituţionale, sectoriale, o analiză
a relaţiilor bilaterale; Planurile de Acţiune,
diferenţiate pe ţări, elaborate de Comisie
împreună cu ţara parteneră, pentru 3-5 ani şi
aprobate în cadrul Consiliilor de Asociere
şi care urmau a fi înlocuite în perspectivă
cu Acorduri Europene de Vecinătate
(European Neighbourhood Agreements);
Instrumentul European de Vecinătate - ce
va completa, într-o primă etapă, asistenţa
oferită prin celelalte instrumente financiare
deja existente (Tacis, Meda) şi va
funcţiona în baza experienţei programelor
de vecinătate adoptate pentru 2004-2006,
acordând o atenţie deosebită cooperării
transfrontaliere. Instrumentul European
de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) este
destinat tuturor ţărilor PEV, dar şi Rusiei,
practic tocmai prin acest instrument

financiar menţinându-se legătura Rusiei
cu PEV.
În decembrie 2006, Comisia Europeană
a publicat un raport asupra progresului
PEV, raport însoţit de o serie de
recomandări privind consolidarea acesteia.
Comunicarea Comisiei către Consiliu
şi Parlamentul European, intitulată „Cu
privire la consolidarea Politicii Europene
de Vecinătate”8 evidenţiază puncte forte
şi puncte slabe ale PEV, mergând până
la măsuri concrete de consolidare a
acestei politici, propunând inclusiv noi
instrumente de finanţare a programelor
derulate prin aceasta.
Începând cu anul 2007, cooperarea
cu ţările vecine este finanţată prin
Instrumentul European de Vecinătate şi
Parteneriat (IEVP), alături de programele
Băncii Europene de Investiţii. Instrument
mult mai flexibil decât cele folosite
anterior şi orientat spre politici, IEVP
avea alocată o sumă de 12 miliarde euro,
ceea ce reprezintă o creştere de 32% în
termeni reali pentru perioada 2007-2013,
comparativ cu 2000-20069. Comisia a
decis, de asemenea, introducerea a două
mecanisme de finanţare noi, şi anume:
Facilitatea de guvernare (Governance
Facility) cu o sumă alocată de 300 milioane
euro (în medie, aprox 43 milioane euro
anual) pentru a acorda sprijin suplimentar
statelor partenere PEV care înregistrează
un progres semnificativ în implementarea
reformelor stabilite prin Planurile de

European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, On
Strengthening the European Neighbourhood Policy, COM(2006) 726 final, Brussels, 4 December 2006, http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf
9
European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, On
Strengthening the European Neighbourhood Policy, COM(2006) 726 final, Brussels, 4 December 2006, p. 12 http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf
8
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Acţiune; şi Fondul de Investiţii pentru
Vecinătate (Neighbourhood Investment
Fund) cu o sumă alocată de 700 milioane
euro (în medie cca 100 milioane anual)
pentru a sprijini împrumuturile instituţiilor
financiare internaţionale (precum BEI,
BERD) acordate statelor partenere PEV.
I.3. Spre o Politică Europeană de
Vecinătate consolidată
Etapa următoare în evaluarea şi
continuarea iniţiativei de consolidare a PEV
a reprezentat-o Comunicarea Comisiei:
„O Politică Europeană de Vecinătate
consolidată”10 din 5 decembrie 2007,
în care se propunea pentru anul 2008 şi
pentru etapa imediat următoare o mai bună
integrare economică şi asigurarea unui
acces sporit pe pieţe, deschiderea pieţei
forţei de muncă şi sporirea mobilităţii, un
angajament sporit pe calea soluţionării
conflictelor îngheţate.
Uniunea Europeană se află în prezent
în faza de implementare a politicii sale
de vecinătate. UE a încheiat Planuri de
Acţiune cu 12 din cele 16 state partenere
PEV.
Comunicările Comisiei „Implementarea
PEV în 2007”11, respectiv în 200812 din
3 aprilie 2008, respectiv 23 aprilie 2009
realizează o evaluare generală a progreselor
înregistrate în cadrul implementării

politicii de vecinătate, însoţită de
documente referitoare la progresele şi
acţiunile de urmat în fiecare stat partener
PEV. Reiterându-se necesitatea unei
vizibilităţi sporite pentru PEV, e important
de menţionat calea dialogului deschis a UE
cu ţările partenere în ce priveşte rezolvarea
conflictelor regionale. S-au înregistrat
progrese sectoriale, iar relaţiile comerciale
bilaterale cu UE s-au intensificat. Desigur
există ţări (îndeosebi printre vecinii sudici,
precum Maroc, Tunisia) care au înregistrat
progrese substanţiale în relaţia cu UE,
îndeosebi legate de aspectele comerciale,
altele care au înregistrat un nivel relativ
redus de progres, îndeosebi în sfera
democratizării, a respectării drepturilor
omului, a libertăţii de expresie.
Comisia Europeană a susţinut constant
că aceste planuri de acţiune ar trebui
menţinute, însă totodată adaptate pentru
a deveni instrumente mai eficiente în
implementarea PEV, mai bine calibrate
pe obiectivele şi capacităţile specifice
fiecărei ţări partenere. De altfel, negocieri
au început încă din 5 martie 2007 pentru
încheierea unui Acord Consolidat – Acord
European de Vecinătate cu Ucraina, menit
să sprijine reformele interne, integrarea
progresivă în piaţa internă, depăşind aria
Planului de Acţiune precedent. Algeria,
Siria, Libia şi Belarus nu au avut un Plan de
Acţiune încheiat cu Uniunea Europeană,

10
European Commission, Communication from the Commission: A Strong European Neighbourhood Policy,
COM(2007) 774 final, Brussels, 5 December 2007, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf
11
European Commission, Communication from the Commission to the Parliament and the Council: Implementation
of the European Neighbourhood Policy in 2007, COM(2008) 164, Brussels, 3 April 2008, http://ec.europa.eu/world/
enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf
12
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council:
Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008, COM(2009) 188/3, Brussels, 23/04/2009, http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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stabilirea relaţiilor contractuale cu aceste
ţări depinzând de progresele sau de
schimbările survenite în fiecare din ele13.
În mod evident progresele înregistrate
în cadrul statelor partenere PEV se află
în prezent sub directa influenţă a crizei
economico-financiare mondiale. Statele
estice partenere PEV au fost mai afectate
întrucât creşterea lor economică din ultimii
ani s-a bazat în mare parte pe fluxurile de
capital străin14, iar reducerea preţurilor
la export de exemplu nu a atras decât
consecinţe negative la nivelul veniturilor
acestor ţări. Consecinţele crizei asupra
statelor estice partenere PEV se pot dovedi
a fi chiar mai grave decât preconizat, dat
fiind gradul de dezvoltare economică mult
inferior, vulnerabilitatea politico-socială
sporită, diferenţele existente în context
regional15.
II. Noi iniţiative de cooperare a
Uniunii Europene cu vecinii săi sudici
şi estici
Aprofundarea PEV a continuat în 2008
cu apariţia şi dezvoltarea a două iniţiative
de cooperare: Uniunea pentru Mediterana

şi Parteneriatul Estic, ce sunt menite a
consolida politica de vecinătate, fiind
totodată complementare altor iniţiative
regionale existente.
II.1. Uniunea pentru Mediterana
Un element de noutate în relaţiile
Uniunii privind vecinătatea este apariţia
Uniunii pentru Mediterana, la iniţiativa
preşedintelui francez Nicolas Sarkozy.
În martie 2008, Consiliul European a
aprobat de principiu apariţia unei astfel de
Uniuni, urmând ca în data de 20 mai 2008,
Comisia Europeană să emită Comunicarea:
„Procesul Barcelona: Uniune pentru
Mediterana”16 ce propunea cadrul de
funcţionare şi de dezvoltare a acesteia.
Inaugurarea a avut loc la Paris, în data
de 13 iulie 2008, unde reprezentanţi la cel
mai înalt nivel ai statelor participante au
adoptat o Declaraţie comună17 privind
mecanismele şi rolul Uniunii pentru
Mediterana. Această Uniune se doreşte a
fi un parteneriat multilateral menit a spori
potenţialul pentru integrarea şi coeziunea
regională. Grupează statele Uniunii
Europene, Comisia Europeană, statele

Implementarea Acordului de asociere cu Algeria a înregistrat progrese. Siria trebuie să ratifice Acordul de Asociere
deja negociat. Libia ar trebui mai întâi să participe efectiv la Parteneriatul Euro-Mediteranean, Comisia Europeană
propunând începerea pregătirilor (în 2008) în vederea negocierii unui acord-cadru UE-Libia. Belarus nu încheiase
nici un acord sau plan de acţiune cu UE, oportunităţile prezente provenind din aplicarea şi implementarea noii
iniţiative: Parteneriatul Estic.
14
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council:
Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008, COM(2009) 188/3, Brussels, 23/04/2009, p. 9
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
15
Zsolt Darvas, Priorities for the term of office of the Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy, in
André Sapir (ed), Europe’s economic priorities 2010-2015: Memos to the new Commission, Bruegel 2009, p. 80-82
http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/comm_memos_082009.pdf
16
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Barcelona Process: Union for the Mediterranean, COM(2008) 319 (Final), Brussels, 20 May 2008, http://ec.europa.
eu/external_relations/euromed/docs/com08_319_en.pdf
17
Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean, Paris, 13 July 2008, http://www.ue2008.fr/webdav/site/
PFUE/shared/import/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_MediterraneanEN.pdf%20
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membre şi cele cu statut de observator
ale Procesului Barcelona (Mauritania,
Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt,
Iordania, Autoritatea Palestiniană, Israel,
Liban, Siria, Turcia şi Albania), alte
state mediteraneene (Croaţia, BosniaHerţegovina, Muntenegru şi Monaco).
Uniunea pentru Mediterana este
complementară relaţiilor bilaterale ale UE
cu aceste ţări şi independentă de politica
de extindere a UE sau de procesul de preaderare. Prin comparaţie cu tradiţionalul
Proces Barcelona, în cadrul Uniunii
pentru Mediterana accentul este plasat
asupra unei guvernări mai echilibrate18
(introducerea
conceptului
de
copreşedinţie: un stat membru UE şi un stat
partener din zona mediteraneană), precum
şi asupra proiectelor concrete din domeniul
mediului,
energiei,
transporturilor.
Uniunea pentru Mediterana va avea
instituţii proprii, responsabile cu punerea
în aplicare a politicilor din domeniile de
interes comun: o Adunare parlamentară
Euro-Mediteraneană,
un
Secretariat
permanent, întâlniri la nivel înalt
planificate o dată la doi ani. Uniunea
pentru Mediterana poate fi considerată,
de fapt, o formă uşor înnoită a vechiului
Proces Barcelona, miza fiind până la urmă
măsura în care această formulă va reuşi
să sporească vizibilitatea şi atragerea
unor fonduri suplimentare menite să

încurajeze şi să promoveze programele din
regiune (din surse private, contribuţii ale
partenerilor mediteraneeni, ale instituţiilor
financiare, băncilor regionale, sau din
Facilitatea pentru Investiţii şi Parteneriat
Euro-Mediteranean)19.
În prima jumătate a lui 2009, ca
urmare a crizei din Gaza, Uniunea pentru
Mediterana a înregistrat o uşoară stagnare
a activităţilor, o amânare a organizării
reuniunilor în cadrul unor iniţiative
planificate, însă revitalizarea proiectului
s-a produs deja în luna iunie a.c., la
iniţiativa Franţei, în apropierea aniversării
unui an de la înfiinţare, anticipându-se
chiar oportunitatea unui nou Summit
spre sfârşitul anului în curs. Discuţiile
ce au avut loc în cadrul reuniunii de la
Paris s-au concentrat asupra problematicii
cooperării energetice, ideea încheierii
unui parteneriat în domeniul energiei fiind
un punct important al agendei.
De altfel, tot în acest an, în luna iulie,
Comisia Europeană a anunţat alocarea de
fonduri suplimentare iniţiativei, în valoare
de 72 milioane euro20, pentru 2009 -2010
pentru priorităţile identificate, precum:
reducerea poluării în Marea Mediterană,
trasee maritime şi terestre, surse alternative
de energie, învăţământ superior, cercetare
şi sprijinirea investiţiilor mediului de
afaceri. Totalul alocat priorităţilor Uniunii
pentru Mediterana începând din iulie

Jacques Keller-Noellet and Sami Andoura, „Quel avenir pour la Politique europeenne de voisinage?”, European
Affairs Program, Working Paper, 2008/03, EGMONT - Royal Institute for International Relations, Brussels
19
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Barcelona Process: Union for the Mediterranean, COM(2008) 319 (Final), Brussels, 20 May 2008, p. 8-9, http://
ec.europa.eu/external_relations/euromed/docs/com08_319_en.pdf
20
Press Release, IP/09/1113, Union for the Mediterranean: Commission increases its contribution to priority projects,
Brussels, 10 July 2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1113&format=HTML
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2008 se ridică la 90 milioane euro, la care
se adaugă mai mult de 50 milioane euro
de la BEI şi Facilitatea pentru vecinătate
europeană21.
II.2. Parteneriatul Estic
Un alt element apărut recent în
reglementarea relaţiilor de vecinătate ale
Uniunii Europene este Parteneriatul
Estic, iniţiativă22 a Poloniei şi Suediei
(idee lansată în 23 mai 2008) menită să
consolideze relaţiile Uniunii Europene
cu ţările din vecinătatea ei estică,
mergând dincolo de incidenţa PEV
actuală, propunând adâncirea cooperării
bilaterale şi a integrării sporite cu toţi
partenerii estici, precum şi crearea unei
formule permanente pentru cooperare
multilaterală. La început, această iniţiativă
părea a fi o contrapondere a proiectului
preşedintelui Sarkozy. Iniţiativa are,
însă, ca principal obiectiv consolidarea
cooperării regionale cu Ucraina, Moldova,
Georgia, Azerbaidjan, Armenia şi Belarus.
Proiectul anunţa încă de la început faptul
că, spre deosebire de Uniunea pentru
Mediterana, nu implică alte costuri asupra
bugetului,
exceptând
instrumentele
financiare ale PEV 2007-2013 (precum
Instrumentul european de vecinătate şi
parteneriat, instrumente de cooperare
transfrontalieră, la acestea putându-se
adăuga credite BEI şi BERD) şi nici alte
instituţii nou create.

Intenţia şi dorinţa Poloniei era de a
aduce în atenţie acest concept, pentru a
spori importanţa vecinilor estici ai UE,
construind şi dezvoltând o dimensiune
estică a PEV, precum şi sporind şansele de
aderare la UE pentru Ucraina. Aceasta din
urmă, însă, nu a manifestat mult entuziasm
faţă de această propunere (ce viza în fapt
contrabalansarea elementului bilateral din
cadrul PEV), considerând a nu fi tocmai
în beneficiul ei dialogul cu UE în acelaşi
cadru şi în aceiaşi termeni cu Azerbaidjan,
Armenia, ţări care, cel puţin în acest
moment, sunt departe de orice perspectivă
de aderare.
De altfel, în cadrul Consiliului
European de la Bruxelles, din 19-20 iunie
2008, s-a reiterat necesitatea promovării
dimensiunii estice a PEV, a consolidării
cooperării regionale între vecinii estici ai
UE, precum şi între UE şi această regiune,
pe baze diferenţiate.
Lansarea oficială a Parteneriatului
Estic a avut loc în luna mai 2009, în
cadrul unui Summit la Praga. Obiectivul
reafirmat al proiectului este de a sprijini
cele şase ţări în procesul lor de dezvoltare
şi de armonizare cu standardele europene,
cu respectarea principiilor aplicării
diferenţiate, condiţionalităţii şi asumării
în comun a responsabilităţilor (UE-state
partenere).
Parteneriatul Estic se concentrează
asupra aspectelor bilaterale, însă aduce
în atenţie şi o componentă multilaterală

21
Press release, MEMO/09/333, Union for the Mediterranean, Brussels, 10 July 2009, http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/333&format=HTML
22
Polish-Swedish Proposal: Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.
msz.gov.pl/Polish-Swedish,Proposal,19911.html

14

în procesul de adâncire a cooperării.
Încheierea unor noi acorduri de asociere
şi de stabilire de „zone de liber schimb
consolidate şi cuprinzătoare”23, cu
perspectiva creării unei Comunităţi
economice de vecinătate, sporirea
mobilităţii cetăţenilor statelor partenere
prin eliminarea treptată a sistemului de
vize, consolidarea securităţii energetice,
îmbunătăţirea capacităţii administrative în
statele partenere sunt doar câteva acţiuni
pe care Parteneriatul Estic le are în vedere.
Cadrul multilateral pare a fi bine
conturat şi implică reuniuni la nivel de şefi
de state şi guverne, de miniştri de externe,
precum şi dezvoltarea a patru platforme
tematice: democraţia, buna guvernanţă
şi stabilitatea; integrarea economică şi
convergenţa cu politicile sectoriale ale
UE; securitatea energetică; contactele
interumane. Totodată lansarea iniţiativelor
emblematice (flagship initiatives), menite
a spori vizibilitatea UE în regiune, viza,
printre altele, un sistem integrat de
management la frontieră, facilităţi pentru
IMM-uri, pieţe energetice regionale.
Dificultatea
procesului
de
implementare a Parteneriatului estic va
putea fi contrabalansată de potenţialul
noului cadru de dialog politic, de asociere
politică pe care îl presupune. Considerat a
fi un vehicul pentru integrare consolidată,
armonizare legislativă şi reformă24,

Parteneriatul estic va înregistra un real
succes doar dacă instrumentele pe care le
are în vedere se vor adapta şi ele pe parcurs,
odată cu apariţia unor noi oportunităţi sau
provocări.
Parteneriatul estic poate fi considerat o
oportunitate de a reforma PEV în favoarea
vecinilor estici, de asemenea reducând
decalajele faţă de alte proiecte regionale
cum ar fi Dimensiunea Nordică sau
Sinergia Mării Negre25, aceasta din urmă
fiind o altă iniţiativă cu caracter regional,
strâns legată de politica de vecinătate
(subiectul Sinergiei Mării Negre va fi
tratat în Capitolul IV al acestei lucrări).
Există
temeri
privind
posibila
suprapunere a politicilor, a multitudinii
proiectelor la nivel regional şi sub-regional,
având în vedere iniţiative precum Uniunea
pentru Mediterană sau Parteneriatul Estic,
în paralel cu Sinergia Mării Negre, alte
organisme regionale de cooperare, fapt
ce ar împiedica o dezvoltare unitară şi
coerentă a politicii de vecinătate a Uniunii
Europene. Este adevărat că sunt tot mai
evidente dificultăţile de a menţine sub
aceeaşi umbrelă vecinătatea sudică şi cea
estică, acest deziderat iniţial devenind
imposibil de menţinut.
PEV a fost şi continuă să fie aproape
exclusiv bilaterală în organizare în ce
priveşte Estul26, neexistând deocamdată în
partea răsăriteană un echivalent regional

23
Consiliul Uniunii Europene, Declaraţia comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic,
Praga, 7 mai 2009; Bruxelles, 7 mai 2009 8435/09 (Presse 78) (OR. en), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/RO/er/107634.pdf.
24
Frank Belfrage, Swedish State Secretary for Foreign Affairs, Introductory remarks at SIPRI Roundtable on the
Eastern Partnership, 4 September 2009, http://www.sipri.org/media/newsletter/newslettervisuals/sweden%200904.
25
Agnieszka K. Cianciara, „Eastern Partnership – Opening a New Chapter of Polish Eastern Policy and the European
Neighbourhood Policy?”, Analyses and Opinions, No. 4, June 2008, The Institute of Public Affairs, Warsaw, Poland, p. 13
26
Kerry Longhurst, „Injecting more differentiation in European Neighbourhood Policy: what consequences for Ukraine?”,
Russie.Nei.Visions no. 32, Russia/NIS Center, Paris, July 2008.
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la Procesul Barcelona. Poate tocmai
diferenţele profunde existente în cadrul
vecinătăţii estice, respectiv sudice a
Uniunii Europene au impus şi impun în
continuare o diferenţiere de abordare a
relaţiilor cu aceste vecinătăţi.
Cert este că Uniunea pentru
Mediterana şi Parteneriatul Estic se
doresc a fi, potrivit Comisiei Europene,
complementare
relaţiilor
bilaterale
27
diferenţiate . De altfel, instrumentele
PEV au sporit în complexitate, unele
din cadrul Parteneriatului Estic putând
fi aplicate şi Uniunii pentru Mediterana,
cum ar fi construcţia instituţională şi
politicile naţionale ce sprijină coeziunea
economico-socială28.
III. Contribuţii şi poziţii ale
României privind Politica Europeană
de Vecinătate
III.1. Contribuţii/poziţii generale ale
României vis-a-vis de PEV
România a susţinut proiectul Politicii
Europene de Vecinătate încă de la apariţia
PEV (în 2004), aflându-se la vremea
respectivă pe poziţia unui stat candidat,
salutând public iniţiativa şi promovând
activ obiectivele şi principiile ce aveau
să stea la baza sa. România considera că
avantajele pentru statele din estul Europei
erau multiple, între acestea cele mai
importante fiind intensificarea cooperării

politice, susţinerea financiară sporită şi
diversificarea domeniilor de cooperare cu
UE29. De altfel, România a fost unul din
susţinătorii includerii statelor Caucazului
de Sud în PEV.
România s-a numărat printre statele ce
au solicitat reformarea PEV30, în sensul
îmbunătăţirii sale, pentru a răspunde mai
bine şi mai eficient atât nevoilor statelor
partenere PEV cât şi provocărilor din zonă.
În acest sens, chiar înainte de noiembrie
2006, România a transmis tuturor statelor
membre UE un non-paper (o prezentare
neoficială) ce înfăţişa poziţia sa vis-a-vis de
PEV, în care îşi exprima susţinerea pentru
intensificarea cooperării cu vecinii estici,
cu respectarea principiului fundamental
al diferenţierii (pe baza propriilor merite),
a asumării responsabilităţilor la nivel
regional, printr-o monitorizare mai strictă
a progreselor realizate şi a intensificării
cooperării în domenii precum securitatea
energetică, democraţia, statul de drept.
Începând cu 2007, România şi-a
asumat un rol pro-activ în cadrul politicii
europene de vecinătate în noua sa calitate
de stat membru al Uniunii Europene,
conştientă fiind atât de responsabilităţile
majore pe care le are ca ţară la graniţa
estică a Uniunii, cât şi de oportunităţile ce
pot decurge din această poziţie strategică.
De asemenea, România a fost unul din
principalii promotori ai Sinergiei Mării
Negre (vezi Capitolul IV al lucrării de faţă)
- un proiect de strategie a Uniunii Europene

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council:
Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008, COM(2009) 188/3, Brussels, 23/04/2009, p. 7
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
28
Ibid., p. 11
29
Interviu cu un reprezentant al Ministerului român al Afacerilor Externe, Bucureşti, 1 august 2008.
30
Interviu cu un reprezentant al Ministerului român al Afacerilor Externe, Bucureşti, 1 august 2008.
27
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pentru zona Mării Negre ce urmăreşte
promovarea unui cadru flexibil de dialog
şi cooperare într-o regiune marcată de
conflicte, tensiune şi instabilitate, dar şi
cu oportunităţi variate pentru actorii din
zonă.
România susţine în continuare
consolidarea PEV ca prioritate a relaţiilor
externe ale Uniunii Europene, îndeosebi
prin întărirea condiţionalităţii pozitive
şi prin eficientizarea acordurilor pe care
le presupune. Consideră că noul cadrul
avut în vedere de PEV trebuie să includă
nu doar obiective mai ambiţioase şi mai
detaliate, cât mai ales proiecte concrete,
însoţite de un calendar mai bine definit
pentru implementarea lor.
România sprijină obiectivul creării
unei zone de stabilitate şi de securitate
în vecinătatea sa estică, prin urmare
salută iniţiativele ce au drept obiectiv
consolidarea
cooperării
regionale.
Astfel, România a întâmpinat cu
interes Comunicarea Comisiei din mai
2009 cu privire la Lansarea oficială
a Parteneriatului Estic, precum şi
dezbaterile ce au urmat. Este de menţionat
aici că acest proiect a fost privit iniţial
cu oarecare reticenţă de Bulgaria şi de
România, de teamă a nu fi cumva ştirbită
importanţa şi atenţia acordată proiectului
Sinergiei Mării Negre. De altfel România
susţine în continuare că acest nou cadru
ar trebui să fie complementar iniţiativelor
deja existente şi să respecte toate

principiile PEV, identificându-se totodată
surse suplimentare de finanţare. Ministrul
român al afacerilor externe, Cristian
Diaconescu, a afirmat că politica externă
românească presupune „o implicare
activă în parteneriate bilaterale cu vecinii
estici bazate pe proiecte consistente
şi complementarităţi”, prin cele patru
platforme ale Parteneriatului Estic,
dezvoltându-se chiar „o nouă cultură
a cooperării”31. Totodată ministrul
Diaconescu susţine că Parteneriatul estic
ar trebui să devină „o ancoră puternică
pentru noua identitate europeană”32.
România nu neglijează nici componenta
sudică a Politicii Europene de Vecinătate,
susţinând încă de la început iniţiativa
preşedintelui Sarkozy de relansare a
Procesului euro-mediteranean. În 2008,
preşedintele Băsescu a participat la
Sommet-ul de la Paris ce a lansat „Procesul
Barcelona: Uniunea pentru Mediterana”.
România susţine acest proiect şi consideră
că va fi importantă trecerea de la o
abordare profund politică la priorităţile
economice. În viziunea Preşedinţiei
României, trei arii de cooperare ar fi
mai importante33: energia, resursele de
apă (România având capacitatea să ofere
echipamente de foraj şi experienţă din
acest punct de vedere în multe din statele
din sudul Mediteranei) şi aşa-numitele
autostrăzi maritime cu continuitate
terestră. Anumite proiecte prioritare
ale Uniunii pentru Mediterană au fost

Discursul dlui. Cristian Diaconescu, Ministru al Afacerilor Externe din România, în cadrul evenimentului organizat
de SIPRI asupra Parteneriatului Estic, Stockholm, 4 septembrie 2009, http://www.sipri.org/media/newsletter/
newslettervisuals/romania0904
32
Ibidem
33
Declaraţia de presă a preşedintelui României, Traian Băsescu, la încheierea lucrărilor Sommet-ului de la Paris
pentru Mediterana, 13 iulie 2008 http://www.presidency.ro/pdf/date/10061_ro.pdf
31
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adoptate încă de la reuniunea inaugurală:
reducerea poluării în Marea Mediterană,
autostrăzile maritime şi terestre pentru
a facilita securitatea traficului, protecţia
civilă, proiectul pentru energie alternativă
(energie solară), Universitatea EuroMediteraneană, iniţiativa Mediteranei
pentru dezvoltarea de afaceri, pentru
stimularea creării de întreprinderi mici si
mijlocii în mod deosebit în statele est şi
sud Mediteraneene. Uniunea Europeană
nu îşi propune finanţarea integrală a
acestor proiecte, ci pe baza unui parteneriat
public-privat. Aceasta ar putea reprezenta
o oportunitate pentru firmele româneşti
să revină pe aceste pieţe, în care, în mod
tradiţional, şi-au dezvoltat afaceri şi cu care
au avut schimburi comerciale substanţiale.
Implicarea UE în soluţionarea
conflictelor în regiune are într-o mare
măsură un caracter indirect, în sensul
încurajării politicilor pe termen lung care
ar crea la rândul lor un mediu propice
soluţionării durabile a conflictelor,
evitând însă un rol direct sau foarte
vizibil în procesul concret de soluţionare
a acestora. România consideră că Uniunea
Europeană ar trebui să se implice mai
activ în soluţionarea conflictelor îngheţate,
în toate formatele de negocieri privind
aceste conflicte. Evenimentele din Caucaz
demonstrează că este nevoie de o atenţie
sporită şi mult mai orientată spre cooperare
susţinută şi rezolvare a conflictelor
din partea comunităţii europene şi
internaţionale pentru această regiune.

De asemenea, ca ţară aflată la frontiera
Uniunii Europene, România este chemată
să contribuie la o mai bună gestionare a
frontierelor UE, inclusiv prin aplicarea
prevederilor Abordării Globale a
Migraţiei34 ţărilor PEV partenere Ucraina
şi Moldova, cu atât mai mult cu cât
fluxurile migratorii din zona ţărilor exsovietice pot lua amploare ca urmare a
aderării României la UE.
România acordă asistenţă financiară
pentru vecinătatea sa estică din fondurile
de asistenţă pentru dezvoltare, Republica
Moldova şi Georgia fiind state prioritare.
De asemenea, România contribuie cu un
milion de euro în perioada 2008-2010 la
Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate,
instrument ce va finanţa proiecte de
anvergură în domeniul transporturilor,
energiei, sectorului social, IMM-urilor.
III.2. Aspecte punctuale privind
Moldova, Ucraina, Georgia
Aflate iniţial sub incidenţa Acordului
de Parteneriat şi Cooperare (semnat în
1994 şi intrat în vigoare în 1998), relaţiile
UE-Moldova au fost ulterior reglementate
prin Planul de Acţiune UE-Moldova
(semnat în februarie 2005). În prezent,
mai exact în toamna acestui an, ar trebui
să înceapă negocierile pentru un nou acord
UE-Moldova. Viitorul cadru legal ce va
reglementa relaţiile între cele două părţi ar
trebui să fie mult mai ambiţios, orientat spre
proiecte concrete şi să ofere o perspectivă
europeană Republicii Moldova.

34
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, “The Global Approach to
Migration one year on: Towards a comprehensive European migration policy”, Brussels, COM(2006) 735 final, 30
November 2006, http://www.era.int/web/en/resources/5_1095_6888_file_en.10060.pdf
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Rapoartele Comisiei Europene privind
progresele înregistrate de Moldova în
cadrul implementării PEV, emise în 200735
şi 200836 au reliefat progrese obţinute de
aceasta îndeosebi în domenii precum:
îmbunătăţirea cadrului instituţional şi a
procedurilor privind regulile de origine
(oferind UE posibilitatea de a acorda
Moldovei preferinţe comerciale autonome
suplimentare – sistem în vigoare din
martie 2008 - acest nou regim oferă acces
liber de taxe şi fără cote tuturor produselor
originare din Republica Moldova pe
piaţa Uniunii Europene, cu excepţia unui
număr limitat de produse agricole extrem
de sensibile, însă, pentru piaţa internă
a UE); intrarea în vigoare a acordurilor
de facilitare a vizelor şi de readmisie;
cooperarea cu Misiunea UE de Asistenţă
la Frontieră; continuarea eforturilor
de cooperare UE-Moldova în vederea
soluţionării conflictului din Transnistria
(Moldova a modificat legislaţia în vederea
obţinerii de către operatorii economici din
Transnistria a posibilităţii de înregistrare în
Chişinău şi de a funcţiona pe baza legilor
şi regulamentelor moldovene, beneficiind
astfel
de
preferinţele
comerciale
internaţionale şi ale UE).
Implementarea efectivă a reformelor
rămâne, încă, în mare parte, un deziderat
în domenii precum: reforma justiţiei, lupta
împotriva corupţiei, asigurarea libertăţii

presei şi îmbunătăţirea climatului de
afaceri şi investiţional.
România sprijină intensificarea cooperării
dintre UE şi Republica Moldova în
domeniile mobilităţii şi cooperării
economice. De altfel, România a fost statul
care a solicitat lansarea unui parteneriat de
mobilitate UE- Rep. Moldova37. România
susţine încheierea unui acord de liber
schimb, depinzând însă de capacitatea
economiei Rep. Moldova. Progresele
Moldovei în implementarea prevederilor
Planului de Acţiune UE - Rep. Moldova
trebuie consolidate prin continuarea
reformelor în domenii precum libertatea
mass-media, statul de drept, climatul
investiţional, lupta împotriva corupţiei şi
prin implementarea efectivă a legislaţiei
adoptate.
Relaţiile României cu Republica
Moldova au avut un parcurs sinuos,
trecând prin entuziasmul post-decembrie
1989 vis-a-vis de posibilitatea reîntregirii,
prin răcirea relaţiilor cauzată de atitudinea
şi demersurile regimului de la Chişinău,
reticenţa periodică a Moldovei faţă de
iniţiativele României, dar şi susţinerea
cu sincope a „perspectivei europene” a
Republicii Moldova. În pofida afirmaţiilor
constant pro-europene ale autorităţilor de
la Chişinău, apropierea (şi dependenţa)
de Rusia s-a făcut simţită tot mai evident
după 2006 (dependenţa energetică,

35
Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission to the Council
and the European Parliament „Implementation of the ENP in 2007” – Progress Report Moldova, Brussels, 3 April
2008, SEC2008( 399), http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf
36
Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council „Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008” – Progress Report
Republic of Moldova, Brussels, 23/02/2009, SEC2009(514/2), http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/
sec09_514_en.pdf
37
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blocade economice repetate cu efecte
negative în plan comercial, economic). De
altfel, după aderarea României la Uniunea
Europeană de la 1 ianuarie 2007, au sporit
restricţiile privind circulaţia persoanelor,
impunându-se un regim strict privind
vizele, accesul la comerţ liber a fost vizibil
îngrădit, ca urmare a asumării de către
România a noului statut de stat membru
UE, punând în aplicare politicile Uniunii
Europene, fiind nevoită să renunţe la o
serie de facilităţi ce decurgeau din relaţia
tradiţională şi oarecum privilegiată cu Rep.
Moldova, fapt ce a marcat şi influenţat
vizibil negativ ţara parteneră.
În ultimii ani, România s-a remarcat în
susţinerea perspectivei europene pentru
Republica Moldova (de altfel, de aproape
doi ani, România pledează constant ca
Moldova să fie integrată în politica UE
faţă de Balcanii de Vest38) şi în sprijinirea
aderării Moldovei la organisme regionale
relevante.
De altfel, Moldovei i-ar putea fi
favorabilă abordarea diferenţiată, vis-avis de ţări precum Belarus, unde situaţia
internă este de natură a frâna convorbirile
cu UE, însă îi poate fi defavorabilă în
raport cu Ucraina, stat ce înregistrează
un nivel mai avansat în relaţiile cu UE,

potenţial diferit de dezvoltare, precum şi
un alt nivel de susţinere la nivel european,
din partea unora din statele membre UE.
Există percepţia că politica externă a UE
constituie un „instrument pentru statele
membre de a-şi urmări preferinţele
naţionale, fapt ce ar impieta asupra
coerenţei politicilor şi acţiunilor UE”39.
Uniunea Europeană rămâne principalul
furnizor de asistenţă în Moldova. Concret,
în ceea ce priveşte alocările financiare40, în
perioada 2007-2010 Republica Moldova
beneficiază de cca 209,7 milioane euro
prin Programul Naţional Indicativ pentru
sprijinirea dezvoltării democraţiei, pentru
reformă şi construcţie instituţională,
pentru reducerea sărăciei şi creşterea
economică. Se adaugă fonduri alocate
prin Instrumentul European de Vecinătate
şi Parteneriat (IEVP), îndeosebi pentru
managementul
frontierei,
reforma
sistemul asigurărilor sociale, sprijin pentru
societatea civilă în Transnistria. După
decembrie 2006, Moldova a beneficiat
de o creştere a sumelor alocate, asistenţa
financiară ajungând astfel la suma de 254
milioane euro pentru 2007-2010, Moldova
devenind, în cadrul PEV, al doilea mare
beneficiar de asistenţă din partea UE
pe cap de locuitor, după Autoritatea
palestiniană41.

Comunicat de presă, Conferinţa de presă susţinută de preşedintele României, Traian Băsescu, la Bruxelles, la
finalul lucrărilor Consiliului European extraordinar, 1 septembrie 2008, http://www.presidency.ro/pdf/date/10163_
ro.pdf şi Discursul preşedintelui României, Traian Băsescu, la Reuniunea anuală a diplomaţiei române, Bucureşti, 2
septembrie 2009 http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=11381&_PRID=ag
39
Sorin Denca, „Romania and EU Foreign Policy”, CFSP Forum Vol. 7, No. 5, September 2009, p. 7, http://www.
fornet.info/documents/CFSP-Forum_vol7_no5.pdf
40
Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission to the Council
and the European Parliament „Implementation of the ENP in 2007” – Progress Report Moldova, Brussels, 3 April
2008, SEC2008( 399), p. 18, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf
41
George Dura, „EU membership gives Romania new opportunities in its relations with Moldova”, CEPS
commentary/10 January 2007, Brussels, p. 3, http://www.ceps.be/book/eu-membership-gives-romania-newopportunities-its-relations-moldova
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În contextul unei vizite în Rep.
Moldova42 (20 august 2008), Preşedintele
Băsescu a reafirmat „susţinerea fără
rezerve a integrităţii şi suveranităţii
Republicii Moldova”, a sprijinului pentru
demersurile de integrare europeană,
precum şi depunerea eforturilor la nivel
bilateral, dar şi în cadrul Uniunii Europene
ca „modelul Osetia de Sud” să nu se
extindă cumva şi la alte zone de conflict, în
prezent îngheţat (a se vedea Transnistria).
Atenţia opiniei publice s-a îndreptat
asupra Moldovei îndeosebi cu ocazia
alegerilor din 2009.
Momentul conflictual dintre România şi
Republica Moldova, ocazionat de acuzaţia
„amestecului României” în evenimentele
din Moldova cu prilejul alegerilor din
acest an, este pe cale a fi soluţionat. După
stabilizarea situaţiei, după 29 iulie a.c.,
România, Parlamentul European şi statele
membre au pledat pentru renunţarea la
vizele impuse cetăţenilor români pentru
accesul pe teritoriul Republicii Moldova.
Aceasta din urmă intenţionează a relua
discuţiile cu UE pentru un acord de
asociere, acord ce va trebui să acorde o
mai mare atenţie implementării, dat fiind
faptul că schimbările legislative impuse
de respectarea Planului de acţiune UEMoldova au fost adeseori pur formale.
Alianţa pentru Integrare Europeană îşi
propune, între altele, obiective precum
reluarea negocierilor pentru rezolvarea
conflictului transnistrean, integrarea

europeană (semnarea unui acord cu UE,
restabilirea relaţiilor amicale cu România,
eliminarea vizelor pentru români,
semnarea acordului privind micul trafic de
frontieră cu România)43.
Se are în vedere reluarea dialogului
politic România- Republica Moldova
(privind
proiectele
transfrontaliere,
cooperarea trilaterală, reglementarea
cadrului juridic – încheierea Tratatului de
bază). Expertiza românească îşi va dovedi
utilitatea în abordarea celor mai tehnice
elemente ale adaptării legislaţiei la cea
europeană, Moldova aşteptând totodată ca
România să aibă un rol activ în formularea
politicilor privind vecinătatea în cadrul UE,
„România având, la rândul ei, un interes
în a avea un vecin stabil şi previzibil, fără
fluxuri de migraţie ilegală”44.
Este de dorit ca politica României faţă
de Moldova să dobândească un caracter
pro-activ prin măsuri concrete (asistenţă
punctuală prin furnizarea de expertiză în
implementarea viitorului acord de asociere
aprofundat UE-Moldova); prin sprijinirea
conectării progresive a Moldovei la piaţa
Uniunii Europene; reducerea treptată a
dependenţei energetice a Rep. Moldova;
consolidarea parteneriatelor în domeniul
cultural, educaţional; promovarea unei
implicări directe şi mai clare a Uniunii
Europene în soluţionarea conflictului
transnistrean; atragerea de state partenere
din cadrul UE pentru sprijinirea
iniţiativelor României legate de Moldova

42
Declaraţii de presă ale preşedintelui României Traian Băsescu, şi preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, Chişinău, 20 august 2008, http://www.presidency.ro/pdf/date/10141_ro.pdf
43
Cristian Ghinea, Sergiu Panainte, „Sistemul politic din Republica Moldova şi evoluţia lui”, apărut în volumul
„Moldova. La răscruce”, Fundaţia Soros România, 2009, p. 33
44
Interviu acordat de dl. Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din
Rep. Moldova, agenţiei de ştiri NewsIn, 28 septembrie 2009, http://www.mfa.gov.md/noutati/477813/
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în cadrul politicii europene de vecinătate
(de ex. statele baltice, Polonia, Germania,
Marea Britanie, Suedia)45.
România pledează pentru o mai
mare implicare a Uniunii Europene în
Republica Moldova, inclusiv ca asistenţă
financiară46, iar sprijinirea unei bune
utilizări a fondurilor europene la nivelul
autorităţilor locale ar spori gradul de
eficienţă a proiectelor ce urmează a fi
implementate, îndeosebi a celor din sfera
cooperării transfrontaliere.
Iniţial relaţiile contractuale UEUcraina au fost reglementate în cadrul
Acordului de Parteneriat şi Cooperare
(semnat în 1994 şi intrat în vigoare în 1998).
Ulterior, în februarie 2005, s-a semnat
Planul de Acţiune UE-Ucraina valabil
pentru trei ani consecutivi. În martie 2007
au început negocierile pentru un Acord Nou
Consolidat (New Enhanced Agreement) cu
Ucraina, precum şi negocierile pentru un
Acord extins de liber schimb – element
central al noului acord consolidat.
Rapoartele Comisiei Europene privind
progresele înregistrate de Ucraina în
cadrul implementării PEV, din 200747
şi 200848 au scos în evidenţă progresele
obţinute de aceasta în plan economic şi
politic; reformele structurale şi reforma

constituţională rămânând încă pe agenda
priorităţilor pentru Ucraina. Considerată
ca o ţară tranzit cheie pentru petrolul şi
gazul rusesc, se acordă o atenţie sporită
implicării Ucrainei în strategia şi politica
energetică europeană. În ceea ce priveşte
alocările financiare49, în perioada 2007-2010
Ucraina beneficiază de cca. 494 milioane
euro prin Programul Naţional Indicativ
pentru sprijinirea dezvoltării democraţiei
şi bunei guvernări, pentru reforma şi
întărirea capacităţii administraţiei, pentru
dezvoltarea
infrastructurii
(energie,
transporturi, mediu, control la frontiere).
În plus, la suma de 120 milioane euro
alocaţi prin programul de acţiune anual
al Instrumentului European de Vecinătate
şi Parteneriat (IEVP) pentru Ucraina
se adaugă cca. 22 milioane de euro prin
Facilitatea pentru Guvernare, fondurile
fiind alocate pentru sprijinirea politicii
energetice, programe de twinning,
reducerea fluxurilor migratorii prin
Ucraina, management eficient la frontiere.
Ucraina beneficiază şi de noul instrument
pentru cooperare în domeniul siguranţei
nucleare.
În cadrul Politicii Europene de
Vecinătate, România sprijină consolidarea
relaţiilor dintre UE şi Ucraina50 bazate

45
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pe respectarea valorilor europene, a
angajamentelor regionale şi internaţionale.
România consideră că noul Acord ar
trebui să constituie un instrument pentru
promovarea şi implementarea standardelor
europene. De asemenea, România susţine
că Ucraina trebuie să continue şi să
intensifice reformele asumate în Planul
de Acţiune, în domeniile statului de
drept, justiţiei, îmbunătăţirii climatului
investiţional. Reforma constituţională
rămâne o solicitare prioritară a Uniunii.
De asemenea o separare şi o configurare
mai clară a puterilor în stat ar contribui la
soluţionarea unor probleme ale sistemului
politic ucrainean cu efecte pozitive asupra
ritmului reformelor.
De altfel, România s-a numărat
printre primele state care au recunoscut
independenţa Ucrainei. În data de 2 iunie
1997 a fost semnat Tratatul cu privire la
relaţiile de bună vecinătate şi cooperare
între România şi Ucraina, iar la 17 iunie
2003, Tratatul privind regimul frontierei
de stat româno-ucrainiene ce urmărea
asigurarea unui cadru legal pentru
eventuale ajustări ale traseului frontierei,
în funcţie de evoluţiile din zonele de
frontieră fluviale şi maritime51.
Negocierile
privind
delimitarea
platoului continental al Mării Negre au
eşuat însă. România şi Ucraina aveau
pretenţii concurente la suprafeţe din
platoul continental şi zone economice

exclusive52. Negocierile bilaterale eşuând
(cca. 34 de runde de negocieri numai între
1998 şi 2004), cele două părţi au supus
diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie
de la Haga în septembrie 2004, miza fiind
o linie de demarcaţie ce viza un teritoriu de
12 000 km pătraţi de platou continental şi
zonă economică exclusivă, dar cu resurse
de 100 miliarde metri cubi de gaz şi 10
milioane tone de petrol. Hotărârea CIJ din 3
februarie 2009 a fost favorabilă României,
„recunoscând jurisdicţia suverană şi
drepturile suverane ale României – în
principal de exploatare a resurselor –
pentru o suprafaţă de 9700 km² de platou
continental şi zonă economică exclusivă,
adică 79,34% din zona de 12.200 km²
aflată în dispută cu Ucraina (circa 70 de
miliarde de metri cubi de gaz şi 12 milioane
de tone de petrol din estimările de până
în prezent)”53. MAE român şi-a exprimat,
totodată, speranţa că pronunţarea Hotărârii
CIJ va permite trecerea la dezvoltarea
mai departe a relaţiilor bilaterale, spre
beneficiul ambelor ţări.
Aspecte sensibile în relaţia RomâniaUcraina au fost strâns legate şi de subiectul
„canalul Bâstroe”, acordul privind micul
trafic la frontieră, înfiinţarea consulatului
general al României la Ujgorod, direcţii
culturale ş.a.
O întâlnire la nivel înalt între UE şi
Ucraina, din septembrie 2008, la Paris,
a adus în atenţie recunoaşterea de către

Adrian Pop, (coord.), „România şi Republica Moldova între politica europeană de vecinătate şi perspectiva
extinderii Uniunii Europene”, Studiul nr. 5 din colecţia Studii de impact III, Institutul European din România,
Bucureşti, 2006, p. 50 -52.
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Uniunea Europeană a aspiraţiilor europene
ale Ucrainei. Contrar aşteptărilor Ucrainei,
care, în urma crizei din vara lui 2008 din
Georgia, ar fi dorit o mai mare deschidere
din partea Uniunii, însoţită eventual
de o promisiune a aderării, rezultatele
acelui summit s-au rezumat la anunţarea
progreselor înregistrate de Ucraina în
relaţia sa cu UE în domenii precum
cooperarea economică şi energetică,
managementul crizelor ş.a., a unui nou
acord, de asociere de data aceasta, ce va
fi negociat între UE şi Ucraina (acord
menit să permită progrese viitoare în
relaţiile dintre cele două părţi), precum şi
la lansarea unui dialog privind vizele, cu
perspectiva stabilirii pe termen lung a unui
regim fără vize între UE şi Ucraina54.
În mod cert, cadrul nou pe care îl implică
Parteneriatul Estic va oferi atât Ucrainei,
Moldovei, cât şi celorlalte ţări implicate,
oportunităţi noi de dezvoltare, de reformă,
de consolidare a relaţiilor bilaterale, dar
şi sporirea interesului pentru o mai bună
cooperare în regiune.
Evenimentele din vara anului 2008 din
Georgia au schimbat în doar câteva zile
atât noţiunea, cât şi perspectiva relaţiilor
de stabilitate şi cooperare regională.
Acestea au început cu atacul georgian
(din 7-8 august a.c.) asupra Tskhinvali,
capitala regiunii separatiste Osetia de
Sud, în dorinţa de a relua controlul asupra

regiunii. Pasul următor a fost intrarea
în forţă a trupelor ruseşti pe teritoriul
respectiv, precum şi instalarea câtorva
trupe în regiunea Abhazia55. După ce
trupele ruseşti au staţionat mai mult decât
prevăzut pe teritoriul georgian, în perioada
15-16 august, s-a semnat un acord de
încetare a focului, moderat de preşedintele
Sarkozy.
Comunitatea internaţională, şi îndeosebi
comunitatea europeană, a reacţionat la
acest act de agresiune conform tradiţiei,
neuniform, neunitar, prea puţin coerent şi
fără prea multe acţiuni şi măsuri concrete
şi imediate.
Indiferent de poziţia adoptată de Georgia,
analiştii consideră că nu există justificare
pentru acţiunea disproporţionată a Rusiei.
Prin pătrunderea pe teritoriul georgian,
distrugerea infrastructurii economice,
întreruperea mijloacelor comunicaţionale,
mişcările de trupe între regiunile
georgiene56, Rusia a fost acuzată că a
invadat un teritoriu vecin, înfăptuind un
act ilegal de agresiune, încălcând flagrant
prevederile Cartei ONU şi principiile
fundamentale de cooperare şi securitate în
Europa57.
Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit
în reuniune ministerială specială în data
de 19 august 200858, exprimându-şi
preocuparea şi îngrijorarea faţă de situaţia
din Georgia, punând în discuţie posibilele
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implicaţii asupra stabilităţii şi securităţii
euro-atlantice. S-a pus problema ajutorului
umanitar ce nu trebuie să întârzie, a
continuării cooperării cu Georgia în
cadrul Parteneriatului pentru Pace, a
sprijinului statelor membre NATO pentru
reconstrucţia părţilor georgiene distruse.
Conflictul dintre Georgia şi Rusia
a reuşit să distrugă iluzia stabilităţii şi
securităţii regionale. Totodată aceste
tragice evenimente, soldate cu pierderi
de vieţi omeneşti şi numeroase distrugeri
materiale au adus în atenţie motivaţia
Rusiei de a-şi păstra şi, treptat, chiar
consolida hegemonia în zonă. Interesele
Rusiei merg dincolo de Osetia de Sud sau
Abhazia. Intenţia şi dorinţa Rusiei de a
diminua orice şansă de apropiere a statelor
din zonă (Georgia, Moldova, Ucraina)
de NATO şi UE ar putea îngrijora atât
statele din zonă, precum şi comunitatea
internaţională.
Războiul din Georgia a demonstrat
încă o dată că Uniunea Europeană
continuă să fie profund divizată în planul
atitudinii şi acţiunilor externe. Anumite
state membre UE au condamnat imediat
acţiunea disproporţionată a Rusiei şi au
decis sprijinirea non-militară a guvernului
georgian, altele au acuzat Tbilisi de
provocarea acestui război59. Cehia şi
Polonia şi-au exprimat deschis îngrijorarea
că Rusia doreşte să-şi recapete controlul
asupra fostelor republici sovietice.
În consecinţă, Uniunea Europeană
se vede nevoită, mai mult ca oricând, să
definească în mod obiectiv care îi sunt

graniţele estice de fapt, să exprime o poziţie
clară şi fermă dacă există „perspectivă
europeană” pentru Ucraina şi Moldova
şi dacă da, să exprime un angajament
transparent faţă de acestea prin includerea
lor în politica de extindere, nu în PEV sau,
dacă nu, să renunţe la formulări ambigue
chiar în cadrul documentelor PEV, uneori
lăsând impresia unei uşi deschise spre
perspective concrete de aderare, alteori
delimitând foarte clar distincţia între PEV
şi politica de extindere.
Unii analişti consideră că răspunsul
UE vis-a-vis de războiul din Georgia ar
trebui să vizeze nu atât Rusia, suspendarea
relaţiilor contractuale cu aceasta sau
amânarea negocierilor unui nou acord
strategic, cât mai ales ţările situate între
Rusia şi Uniune60.
România a avut o poziţie destul de
precaută vis-a-vis de acest conflict. Dacă
la început nu s-a grăbit să expună o
poziţie clară şi fermă vis-a-vis de o parte
sau cealaltă aflate în conflict, ulterior
preşedintele Băsescu a iniţiat un turneu
diplomatic în cinci ţări din zona Mării
Negre (19-22 august 2008, în Ucraina,
Rep. Moldova, Rep. Azerbaidjan, Georgia
şi Turcia), în dorinţa de a da un semnal
clar de sprijin deplin faţă de Georgia,
de consecvenţă cu principiul respectării
integrităţii teritoriale şi de a reafirma
necesitatea consolidării cooperării la
nivelul acestei regiuni, susţinută prin
proiecte concrete. De altfel, în cadrul
vizitei efectuate în Georgia, preşedintele
Traian Băsescu a reafirmat că „integritatea

Tomas Valasek, „What does the war in Georgia mean for EU foreign policy?”, Centre for European Reform
Briefing Note, London, August 2008, p.1.
60
Ibid., p.4.
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teritorială a Georgiei este esenţială şi ea
trebuie menţinută”. România consideră
că integritatea teritorială, suveranitatea şi
inviolabilitatea frontierelor sunt principii
ce garantează pacea, susţinând fără
rezerve integritatea teritorială a Georgiei,
România nerecunoscând independenţa
Osetiei de Sud şi a Abhaziei. În cadrul
vizitei în Georgia, preşedintele Băsescu
a pledat pentru ca Georgia să găsească
formule „să înceapă şi nişte negocieri
directe cu Fed. Rusă”şi a reafirmat sprijinul
concret faţă de Georgia, printr-un ajutor
umanitar (medicamente) iniţial în valoare
de 1,2 milioane de euro61.
De altfel, în cadrul Consiliului European
extraordinar
destinat
problemelor
Georgiei din 1 septembrie 2008, de la
Bruxelles, România s-a prezentat cu un
mandat, poziţia sa nefiind limitată doar
la evenimentele din Georgia. România a
prezentat celorlalte state membre UE un
non-paper (o prezentare neoficială) ce
cuprindea o analiză a situaţiei din regiune,
perspective ale evoluţiilor viitoare, însoţite
de un pachet de soluţii propuse de România
pentru siguranţa şi stabilitatea în regiune
şi pentru ca alternativele la aprovizionarea
cu energie să rămână viabile. Preşedintele
Băsescu a schiţat câteva puncte ale
mandatului său la Consiliu62: România
va face apel la solidaritate europeană, dar
şi transatlantică în tratarea problematicii

regiunii caucaziene; va susţine că
soluţionarea conflictelor îngheţate se
poate face numai cu respectarea integrităţii
teritoriale a statelor, cu respectarea
independenţei fiecărui stat şi a principiului
inviolabilităţii frontierelor; va propune
înlocuirea mecanismelor de menţinere a
păcii în regiunile cu conflicte îngheţate; va
susţine creşterea rolului NATO în regiunea
Mării Negre şi accelerarea proiectelor
energetice europene, cu evitarea izolării
Georgiei sau Azerbaidjanului; va solicita
oferirea unei perspective europene certe
pentru Rep. Moldova.
Drept răspuns, Uniunea Europeană a
exprimat necesitatea adoptării de măsuri
de întărire a cooperării regionale cu
vecinii estici, fie prin Sinergia Mării Negre
(opţiune susţinută de România), fie prin
alte iniţiative, precum Parteneriatul Estic
– idee ce apăruse deja în martie 2008.
Parlamentul European, la rândul său,
a adoptat în data de 3 septembrie 2008 o
rezoluţie privind situaţia din Georgia63,
prin care se condamna acţiunea militară
a Rusiei, se solicita o misiune UE de
monitorizare şi facilitarea vizelor pentru
cetăţenii georgieni. Parlamentul European
a solicitat Consiliului şi Comisiei „să
dezvolte în continuare PEV, adaptând-o
mai bine la necesităţile partenerilor
estici, incluzând o implicare mai masivă
a UE în regiunea Mării Negre, luând în

Conferinţa comună de presă a preşedintelui României, Traian Băsescu şi a preşedintelui Georgiei, Mihail
Saakashvili, Tbilisi, 21 august 2008, http://www.presidency.ro/pdf/date/10144_ro.pdf
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Comunicat de presă, Declaraţia de presă a preşedintelui României, Traian Băsescu, acordată pe Aeroportul
Internaţional Henri Coandă, înaintea deplasării la Bruxelles, pentru întrunirea Consiliului European extraordinar, 1
septembrie 2008, http://www.presidency.ro/pdf/date/10161_ro.pdf.
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Parlamentul European, Comunicat de presă: „Rezoluţie privind situaţia din Georgia: Rusia trebuie să-şi onoreze
toate angajamentele”, 4 septembrie 2008, http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/35768-245-0936-20080901BRI35767-01-09-2008-2008/default_p001c002_ro.htm
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considerare propunerea Parlamentului
European de a institui o Plus-Zonă
Economică Europeană sau propunerea
suedezo-polonă de a accelera, în ceea ce
priveşte în special Georgia, Ucraina şi
Republica Moldova, instituirea unei zone
de liber schimb”. Parlamentul European
„susţinea
necesitatea
consolidării
cooperării cu ţările învecinate Mării
Negre, prin instituirea unui mecanism
special, instituţional şi multilateral, cum
ar fi o Uniune pentru Marea Neagră”. Prin
urmare, s-a solicitat Comisiei să elaboreze
o propunere specifică adresată privind
instituirea unui cadru multilateral pentru
regiunea Mării Negre, care să includă
Turcia şi Rusia. Propunerea a rămas
deocamdată la stadiul de proiect.
IV. Politica UE în zona Mării Negre:
principale elemente. Contribuţii ale
României la iniţiativele de cooperare în
regiunea Mării Negre
IV.I. Sinergia Mării Negre
Dacă până la aderarea României
şi Bulgariei la Uniunea Europeană,
iniţiativele regionale din bazinul Mării
Negre se concentrau asupra domeniului
economic şi al cooperării între statele
central şi sud-est europene, odată cu 1
ianuarie 2007, Uniunea Europeană şi-a
îndreptat atenţia către problematica Mării
Negre, provocările şi mai ales riscurile
existente la graniţa estică a Uniunii

necesitând o abordare regională mai bine
conturată, concretă şi, de ce nu, unitară.
În data de 11 aprilie 2007, Comisia
Europeană a emis un document intitulat:
„Sinergia Mării Negre”64 (Black
Sea Synergy Paper) ce se doreşte a fi
o iniţiativă de cooperare regională a
Uniunii Europene. Regiunea Mării Negre
cuprinde şase state riverane (Bulgaria,
România, Ucraina, Rusia, Georgia,
Turcia), alte patru ţări – Armenia,
Azerbaidjan, Rep. Moldova şi Grecia
care sunt considerate „relevante” în zonă
(ca localizare geografică şi relaţii de
cooperare anterioare).
Sinergia Mării Negre îşi propune ca
obiectiv principal dezvoltarea cooperării
atât în cadrul regiunii Mării Negre, precum
şi între regiune şi UE. Principalele domenii
de cooperare identificate65 se referă la:
promovarea democraţiei, a respectării
drepturilor omului şi a bunei guvernări;
managementul circulaţiei persoanelor şi
ameliorarea climatului de securitate prin
măsuri concrete de combatere a migraţiei
ilegale, a crimei organizate etc; creşterea
rolului activ al UE în soluţionarea
conflictelor
îngheţate;
securitatea
energetică,
promovarea
surselor
alternative de energie, îmbunătăţirea
infrastructurii energetice; transporturi;
mediu; relaţiilor comerciale; promovarea
ocupării forţei de muncă; dezvoltarea
regională.
Lansarea oficială a proiectului
Sinergia Mării Negre a avut loc după

European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Black
Sea Synergy – A New Regional Cooperation Initiative, COM(2007) 160 final, Brussels, 11 April 2007, http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf
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aproape un an, la 14 februarie 2008,
în Kiev, cu puţin înainte de emiterea
raportului Comisiei Europene asupra
primului an al Sinergiei Mării Negre.
Miniştrii de externe ai ţărilor UE şi din
zona extinsă a Mării Negre au adoptat o
Declaraţie comună66 ce reafirma obiectivul
principal al Sinergiei de a dezvolta
cooperarea în interiorul regiunii Mării
Negre, precum şi între aceasta şi UE.
În iunie 2008, Comisia Europeană a
emis o Comunicare privind Raportul pentru
primul an de implementare a Sinergiei Mării
Negre67. Precizând încă o dată că Sinergia
Mării Negre este şi trebuie să rămână
complementară PEV, politicii de extindere
în ceea ce priveşte Turcia şi Parteneriatului
strategic cu Rusia, statuând principiul cofinanţării, Raportul face o trecere în revistă
a principalelor elemente ale Sinergiei, la un
an de la apariţia iniţiativei. Menţionez aici
câteva din cele mai importante:
a. ţările pregătesc dezvoltarea unei
strategii pentru management integrat al
zonelor de coastă
b.	Moldova, Turcia şi Ucraina au
confirmat intenţia de a se angaja în negocieri
oficiale pentru a adera la Tratatul Comunitar
privind Energia (pentru implementarea
acquis-ului comunitar în sectorul gazelor şi
electricităţii)
c. Prioritară este stabilirea unei
platforme de cooperare vizând migraţia în
regiunea Mării Negre

d. Programul operaţional comun
pentru bazinul Mării Negre se află în faza de
lansare, elaborat de autorităţile naţionale şi
regionale din zece state, cu un buget de 17,5
milioane euro (la care România participă cu
cca. 4 milioane euro68). Prin acest program
se urmăresc obiective precum: dezvoltarea
economică şi socială, provocări comune,
graniţe eficiente şi sigure, finanţarea unor
activităţi “people to people”, aria geografică
eligibilă cuprinzând regiuni din România,
Bulgaria, Ucraina, Rusia, Turcia, Grecia,
şi întreg teritoriul Moldovei, Georgiei,
Azerbaidjanului şi Armeniei.
e.	În 2007 asistenţa UE pentru cele
şapte ţări din zona Mării Negre, nemembre
UE s-a ridicat la 837 milioane euro (din
instrumentul european de vecinătate şi
parteneriat şi instrumentul de pre – aderare
- pentru Turcia)
f.	Obiectivele pe termen lung în
domeniul transporturilor, mediului, energiei,
securităţii maritime necesită acţiuni
concertate şi implicarea tuturor ţărilor vizate
g. Se
recomandă
parteneriatele
sectoriale, cu asigurarea unui cadru explicit
pentru co-finanţare. De altfel, co-finanţarea
este principiul general care se aplică acestei
iniţiative, fondurile alocate cooperării
transfrontaliere, prin Instrumentul European
de Vecinătate şi Parteneriat, Fondul
European pentru Dezvoltare Regională,
precum şi fondurile de la BEI, BERD,
Banca Comercială şi pentru Dezvoltare a

Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs of the countries of the European Union and of the wider Black
Sea area, Kyiv, 14 February 2008, http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/doc/joint_statement_blacksea_
en.pdf
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European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Report
of the first year of implementation of the Black Sea Synergy, Brussels, COM(2008) 391 final, 19 June 2008, http://
ec.europa.eu/external_relations/blacksea/doc/com08_391_en.pdf
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Mării Negre (cu sediul la Salonic, având
ca principali acţionari statele fondatoare
OCEMN)fiind principalele instrumente
financiare la dispoziţie.
Neintenţionând crearea unui cadru
instituţional nou, Comisia Europeană îl are
în vedere pe cel deja existent, oferit de alte
iniţiative de cooperare din zonă, precum:
Organizaţia pentru Cooperare Economică
la Marea Neagră (OCEMN)69, Forumul
Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat
şi altele.
În cadrul Sinergiei Mării Negre,
România este titulara proiectelor de
mediu70, având în vedere iniţiativa creării
şi implementării unui Parteneriat regional
privind Mediul.
În prezent Sinergia pare că a pierdut
puţin din vizibilitate şi interes, mai ales
ca urmare a apariţiei noii iniţiative a
Parteneriatului Estic. Îi revine României,
ca principal promotor al Sinergiei, rolul de
a readuce obiectivele şi mai ales proiectele
concrete pe care le implică pe agenda
Uniunii Europene, inclusiv din punct de
vedere al instrumentelor şi mecanismelor
de implementare şi al resurselor financiare.

Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia,
Moldova, Turcia, Ucraina, România.
Forumul a organizat primul Summit
la Bucureşti în data de 5 iunie 2006,
propunându-şi crearea unei platforme de
cooperare şi angajament în dezvoltarea
unei strategii regionale şi a unei viziuni
comune, identificând noi oportunităţi
concrete de cooperare, crearea unor reţele
de parteneriate.
România s-a pronunţat şi cu acea ocazie
în favoarea accelerării cooperării în zona
Mării Negre, pledând pentru o platformă
regională care să ofere un cadru propice
pentru amplificarea interacţiunilor între
toţi partenerii regionali. În lunile ce au
urmat, MAE român a propus partenerilor
o serie de proiecte71 ale Forumului legate
de protecţia mediului, prin implicarea
societăţii civile din regiune, de schimbul
de experienţă între cooperarea în regiunea
nordică a UE şi cooperarea în regiunea
pontică etc.
De altfel, din 2006 până în prezent,
au fost organizate o serie de conferinţe
şi seminarii internaţionale care au vizat
aceste iniţiative, îndeosebi consolidarea
capacităţii societăţii civile din regiunea
IV.2. Contribuţii ale României în Mării Negre de a se conecta la procesele
domeniul cooperării la Marea Neagră
europene şi a accesa fonduri europene
pentru proiecte punctuale.
Iniţiativă a României, Forumul Mării
Parlamentul European a aprobat în data
Negre pentru Dialog şi Parteneriat de 17 ianuarie 2008 o Rezoluţie asupra
reuneşte
ţări
precum
Armenia, abordării regionale a politicii la Marea
Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră - OCEMN(1992) grupează Albania, Grecia, Bulgaria,
România, Moldova, Ucraina, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Serbia şi Turcia. În prezent există şapte state
membre UE cu statut de observator în OCEMN (Cehia, Germania, Franţa, Italia, Austria, Polonia şi Slovacia), iar
Comisia Europeană are deja statutul de observator.
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Neagră72, ca urmare a unui Raport73 elaborat
şi înaintat de fostul europarlamentar român,
Roberta Anastase (în prezent Preşedinte
al Camerei Deputaţilor din România), în
data de 20 decembrie 2007, prin care se
solicita identificarea de propuneri concrete
de sprijinire a cooperării regionale şi
construirea unui parteneriat autentic în
zona Mării Negre.
Raportul PE afirma că abordarea
regională a politicii la Marea Neagră nu
trebuie a fi percepută ca o alternativă la
aderarea la UE, nici de natură a defini
graniţele Uniunii. Cele mai importante
propuneri ale României, aprobate de
Parlament şi incluse în rezoluţia finală se
refereau la:
a. propunerea ca, în cadrul cooperării
regionale în zona Mării Negre, să fie
implicate UE, ţările PEV, dar şi Turcia şi
Rusia, ca parteneri egali
b. definirea ariilor de cooperare
prioritare legate de securitate (măsuri
pentru
limitarea
criminalităţii
transfrontaliere, a migraţiei ilegale şi
traficului ilicit), promovarea stabilităţii
politice şi democraţiei (o nouă politică la
Marea Neagră nu trebuie să fie limitată
la cooperarea economică, dimpotrivă),
cooperarea în domenii precum: energie
(importanţa coridorului energetic trans-

caspic şi trans-pontic, conducte Nabucco,
Constanţa-Trieste etc), transporturi (utilitatea
proiectului de construire a unei autostrăzi
în jurul Mării Negre), dezvoltarea
infrastructurii portuare: Burgas, Constanţa,
Mangalia, Varna, mediul înconjurător
c. dublarea resurselor financiare
alocate prin Instrumentul European
de Vecinătate şi Parteneriat, pentru
finanţarea proiectelor de cooperare
transfrontalieră74, susţinând principiile
ce guvernează gestionarea fondurilor
structurale (parteneriat, durabilitate,
eficienţă, nediscriminare şi descentralizare)
d. necesitatea unei utilizări raţionale
a instrumentelor financiare disponibile
în regiune, Parlamentul solicitând şi o
informare a Comisiei asupra implementării
acestor fonduri şi progresul înregistrat
Cele mai multe din elementele
precizate ar fi în avantajul României,
intensificându-i rolul în zonă şi
contribuind la dezvoltarea în anumite
sectoare (dezvoltarea porturilor, resursele
energetice ce ar putea traversa România,
modernizarea infrastructurii etc).
Un element important al strategiei
României în zona Mării Negre îl constituie
şi crearea Euroregiunii Mării Negre
(proiect iniţiat la 30 martie 2006). În
urma unor negocieri, care au durat mai

European Parliament, “MEPs speak out in favour of more regional cooperation in the Black Sea region and the
South Caucasus”, 17 January 2008, http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-18599-014-0103-903-20080115IPR18588-14-01-2008-2008-false/default_en.htm
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European Parliament, REPORT on a Black Sea Regional Policy Approach (2007/2101(INI)), Committee of Foreign
Affairs, Rapporteur: Roberta Alma Anastase, http://ps.blacksea-commission.org/Documents/PublicDocuments/
docs/News/EU%20Parliament%20Report%20on%20Black%20Sea%20Regional%20Policy%20Approach%20A60510-2007.pdf
74
European Parliament, REPORT on a Black Sea Regional Policy Approach (2007/2101(INI)), Committee of Foreign
Affairs, Rapporteur: Roberta Alma Anastase, p. 5, http://ps.blacksea-commission.org/Documents/PublicDocuments/
docs/News/EU%20Parliament%20Report%20on%20Black%20Sea%20Regional%20Policy%20Approach%20A60510-2007.pdf
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bine de trei ani, în 26 septembrie 2008, la
Varna, s-au semnat documentele privind
înfiinţarea Asociaţiei Euroregiunea Mării
Negre. Secretariatul tehnic al Euroregiunii
va fi găzduit de Consiliul judeţean
Constanţa. Iniţiativa are ca scop acordarea
unui rol important comunităţilor locale (din
Armenia, Bulgaria, Georgia, Republica
Moldova şi România) în vederea dezvoltării
proiectelor de cooperare în zonă. În martie
2009, Adunarea generală a Euroregiunii
a aprobat patru proiecte de investiţii
în domeniul turismului, valorificării
tradiţiilor culturale şi protecţiei mediului,
proiecte a căror finanţare va fi asigurată
prin contribuţia directă a Asociaţiei şi ca
urmare a unor co-finanţări atrase de la
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană75.
Atragerea Turciei, Ucrainei şi Federaţiei
Ruse, ţări ce şi-au manifestat interesul faţă
de acest proiect, ar aduce valoare adăugată
iniţiativei.
De asemenea, în România se află şi sediul
Black Sea Trust Fund pentru Cooperare
Regională, cu sprijinul German Marshall
Fund din SUA. Iniţiativa unui fond mutual
al Mării Negre îşi propune să sprijine, prin
resurse financiare semnificative obţinute
de German Marshall Fund din SUA din
partea organizaţiilor guvernamentale şi
non-guvernamentale, pe termen lung
(minimum zece ani), consolidarea
democraţiei, cooperarea regională în
scopul dezvoltării societăţii civile şi
promovării bunei guvernări în regiunea
Mării Negre. Granturile vor fi alocate prin
două programe dedicate participării civice

75

şi cooperării transfrontaliere. Stabilirea
sediului central al programului la Bucureşti
reprezintă un avantaj net pentru România
în plan regional.
În acest context, cele mai importante
instrumente pentru promovarea intereselor
României în zona Mării Negre rămân
desigur operaţionalizarea şi promovarea
Forumului Mării Negre pentru Dialog şi
Parteneriat, Organizaţia pentru Cooperare
Economică la Marea Neagră, promovarea
externă şi consolidarea internă a
euro-regiunii Mării Negre, susţinerea
proiectelor Black Sea Trust, însă un loc
central ar trebui să-l ocupe promovarea
componentei regionale la Marea
Neagră în cadrul PEV. O regândire sau
o permanentă reinventare a politicilor la
Marea Neagră nu şi-ar dovedi utilitatea,
optimă ar fi prioritizarea şi, evident,
implementarea eficientă a celor existente.
Prin toate aceste iniţiative, România
şi-a propus nu doar aducerea în atenţia
comunităţii europene şi internaţionale a
oportunităţilor economice pe care le are
regiunea Mării Negre atât din perspectiva
resurselor naturale, cât şi din perspectiva
factorului uman, ci mai ales implicarea
activă în dezvoltarea zonei, reliefând
totodată, în mod obiectiv şi riscurile ce
pot fi provocate de securitatea fragilă şi
de lipsa de predictibilitate a regiunii, încă
dominată de flagelul traficului ilicit, al
migraţiei ilegale sau de conflicte mai mult
sau mai puţin îngheţate.
O provocare strategică importantă

http://www.green-report.ro/stiri/euroregiunea-marii-negre-are-primele-proiecte-de-investitii, 26 martie 2009.
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pentru regiunea extinsă a Mării Negre ar
fi capacitatea sa de a se constitui în verigă
de legătură în transportul resurselor
energetice din Asia Centrală spre
consumatorii din ţările Uniunii Europene.
Rusia continuă ofensiva în domeniul
energetic, încercând blocarea alternativelor
europene de a o evita în modalităţile de
transport, semnând un acord76 (parteneriat
Gazprom – ENI, Italia) cu Bulgaria pentru
o nouă conductă în Marea Neagră („SouthStream”) care să transporte gazul rusesc
spre Bulgaria, şi de acolo spre sudul şi
centrul Europei, reducând dependenţa de
state tranzit precum Turcia sau Ucraina.
Proiectul (cu o valoare estimată de 10
miliarde euro77) vizează construirea unei
conducte cu o lungime de 900 de kilometri
ce ar traversa Marea Neagră, de la
Beregovaia (Federaţia Rusă), pentru a face
legătura între Rusia şi Bulgaria. Conducta
South Stream ar trebui să pornească de
pe coasta rusă a Mării Negre şi să ajungă
în apropiere de Varna, în Bulgaria. Aici,
South Stream s-ar bifurca în două ramuri:
una sudică, ce ar trece prin Grecia şi
ar ajunge în Italia şi una nordică, ce ar
trece prin Serbia şi Ungaria şi ar ajunge
în Austria. Această iniţiativă se dorea a fi
un „rival” pentru mult discutata conductă
Nabucco, preferată de Uniunea Europeană
(ce ar transporta gazul din Marea Caspică
şi Asia centrală spre Europa de vest prin
Balcani şi ar fi singura din regiune care

nu ar traversa teritoriul rus). Proiectul
Nabucco a fost recunoscut ca proiect
prioritar al UE.
În data de 13 iulie 2009 a fost semnat
Acordul interstatal privind realizarea
proiectului Nabucco de către Turcia,
Bulgaria, România, Austria şi Ungaria.
Acordul stabileşte baza juridică şi
principiile de implementare a acestui
proiect, estimat la peste 6 miliarde euro.
În prezent se pune problema urgentării
proiectului, a rezolvării furnizorilor de gaz,
construcţia şi terminarea gazoductului la
timp (până spre sfârşitul lui 2014) fiind un
obiectiv principal al demersului. România
are în vedere stabilirea şi consolidarea
unui Parteneriat cu Turcia în domeniu.
Un alt proiect, cel al construirii
terminalului de gaz lichefiat de la
Constanţa, nu are în vedere dublarea
proiectului Nabucco, ci mai mult vizează
crearea de alternative în aprovizionarea
cu gaz. În prezent a fost finalizat studiul
de fezabilitate, cu finanţarea guvernului
SUA78.
Europa se confruntă cu realitatea unei
dependenţe sporite de importuri de energie,
prin urmare politica sa de vecinătate spre
Sud şi spre Est va fi ghidată de nevoia
asigurării unei diversităţi a furnizorilor şi
de rute de tranzit sigure. Ar fi util ca PEV
să fie strâns legată in viitor de politica
energetică a UE79. De altfel, majoritatea
noilor state membre UE sunt interesate de

The Economist, „Pipedreams”, 24th January 2008.
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a defini şi implementa o politică comună a
UE în domeniul energiei. Traversarea unui
număr mare de state de către coridoare
energetice în variante multiple de
transport ar implica avantaje substanţiale
pentru aceste ţări de tranzit, atât privind
securitatea asigurată a transportului, cât
şi reducerea dependenţei unilaterale de un
singur potenţial furnizor, atrăgând venituri
suplimentare pentru toate ţările aflate pe
ruta de transport respectivă80.
Un element de noutate, ce ar putea
constitui un precedent şi pentru o
eventuală aprofundare a Strategiei UE în
Marea Neagră, este şi iniţiativa României
şi Austriei, privind o Strategie pentru
regiunea Dunării, idee susţinută în
prezent de Uniunea Europeană. Se are în
vedere constituirea unui grup strategic de
acţiune, iar până la sfârşitul anului 2010
Comisia Europeană va formula şi prezenta
o Strategie a UE pentru regiunea Dunării,
urmând ca, în 2011, să fie adoptată la
nivel de şefi de stat şi de guvern, în timpul
Preşedinţiei Ungariei a UE, deja existând
promisiunea ca această strategie să fie
considerată şi abordată ca o prioritate a
Preşedinţiei. Prin acest demers, se are în
vedere sporirea cooperării în regiunea
Dunării, dezvoltarea unor proiecte
concrete de protecţie a mediului, a
navigaţiei pe Dunăre, a turismului etc.
Proiectul urmează îndeaproape modelul

Strategiei Mării Baltice, ce aduce în atenţie
conceptul de macro-regiune europeană.
În cadrul unei Conferinţe ministeriale
vizând Strategia UE la Marea Baltică, la
Stockholm (17 – 18 septembrie 2009),
politica macro-regională a apărut ca fiind
un nou instrument de politică de cooperare
în cadrul UE81, punându-se problema
alocării resurselor financiare, în principal
din fondurile de coeziune. Având în
vedere că bazinul Dunărean cuprinde atât
state membre UE, cât şi state candidate,
ne-membre UE, va fi mai dificil de aplicat
o politică şi un instrument precum macroregiunile, deocamdată proiectat a avea
aplicabilitate doar în interiorul Uniunii.
În viitorul apropiat, s-ar putea pune
însă problema extinderii conceptului şi
abordării macro-regionale şi în exteriorul
UE, mixul de instrumente financiare
dobândind o cu totul altă însemnătate.
V. Concluzii
Prioritate declarată a politicii externe a
României, politica europeană de vecinătate
a fost susţinută pe deplin de România încă
din perioada sa de pre-aderare la Uniunea
Europeană (2004-2006). Luând în calcul
avantajele cooperării politice, a asistenţei
financiare sporite, România s-a constituit
într-un susţinător al apariţiei PEV şi ulterior,
a consolidării şi reformării acestei politici.

Andras Inotai „Towards a common energy policy in the European Union?”, Romanian Journal of European Affairs,
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Începând cu anul 2007 România şi-a
asumat un rol activ în cadrul politicii
europene de vecinătate, având în vedere
în primul rând calitatea sa de stat membru
aflat la frontiera estică a Uniunii Europene.
Ca graniţă estică a UE, România are
în vedere asigurarea unui climat stabil
şi de securitate la frontiera sa, proces ce
adeseori întâmpină dificultăţi ce derivă
din varietatea riscurilor potenţiale ce
decurg din acţiunile legate de combaterea
crimei organizate, a traficului de droguri, a
migraţiei ilegale.
În acest context, România sprijină
deplin obiectivul creării unei zone de
stabilitate şi de securitate în vecinătatea sa
estică, prin toate iniţiativele de cooperare,
deja existente sau mai noi, ce îşi propun
acest obiectiv. Cu toate că iniţial şi-a
manifestat reticenţa (alături de Bulgaria)
faţă de iniţiativa Poloniei şi Suediei de
creare a Parteneriatului Estic, de teama
diluării interesului şi atenţiei acordate
iniţiativei privind Sinergia Mării Negre,
a cărei principal promotor este, România
este acum un susţinător al proiectului
Parteneriatului Estic, dimensiunea estică a
PEV dobândind o însemnătate particulară.
România pledează constant pentru ca
orice nou cadru de cooperare să fie
complementar iniţiativelor deja existente
şi să respecte toate principiile PEV.
Acordând o atenţie particulară
componentei sudice a Politicii europene
de vecinătate, România susţine iniţiativa
preşedintelui Sarkozy de relansare a
„Procesului Barcelona: Uniunea pentru
Mediterana”, considerând că există o serie
de domenii de cooperare cu oportunităţi
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sporite pentru economia şi pentru mediul
de afaceri românesc (energia, resursele
de apă, aşa-numitele autostrăzi maritime
cu continuitate terestră). Această nouă
iniţiativă ar fi o oportunitate pentru firmele
româneşti să revină pe aceste pieţe sudmediteraneene, în care, în mod tradiţional
şi-au făcut simţită prezenţa sub aspectul
comerţului şi al investiţiilor.
România
promovează
adoptarea
unei atitudini pro-active şi unitare de
către Uniunea Europeană vis-a-vis de
soluţionarea conflictelor îngheţate, prin
încurajarea participării directe a UE în
toate formatele de negocieri legate de
aceste conflicte.
Proiectele de cooperare transfrontalieră
au dobândit o importanţă deosebită în
cadrul PEV, România asumându-şi rolul
de autoritate de management pentru unele
dintre acestea. O atenţie deosebită ar trebui
acordată în continuare implementării unor
astfel de proiecte concrete, fiind o cale
sigură de a dobândi şi folosi expertiză,
inclusiv în domeniul atragerii şi utilizării
de resurse financiare mixte, putând
contribui totodată la construcţia unei
identităţi regionale.
În cadrul negocierilor noilor acorduri
avute în vedere de PEV, respectiv de
Parteneriatul Estic, România poate sprijini
bilateral aceste ţări, mai ales Moldova şi
Ucraina, împărtăşind din experienţa sa (a
perioadei de pre-aderare) de negociere cu
UE, cu precădere în sectoarele dificile.
România susţine în continuare
perspectiva europeană pentru Republica
Moldova, de aproape doi ani pledând ca
Moldova să fie integrată în politica faţă

de Balcanii de Vest82. Politica României
faţă de Moldova ar putea dobândi, mai
ales în noul context post-alegeri 2009, un
caracter pro-activ prin măsuri concrete
(asistenţă punctuală prin furnizarea de
expertiză sectorială), prin consolidarea
parteneriatelor în domenii variate:
economic, social, cultural, prin eforturi
consistente de a forma parteneriate în
interiorul UE, cu alte state membre în
vederea sprijinirii şi „pledării cauzei
Republicii Moldova”, în cadrul oferit de
PEV şi nu numai.
În ceea ce priveşte iniţiativa Sinergiei
Mării Negre, România a fost încă de la
început unul din principalii săi promotori.
De altfel, Parlamentul European a aprobat
în data de 17 ianuarie 2008 un raport asupra
abordării regionale a politicii la Marea
Neagră, raport ce reprezintă un succes
al iniţiativei României prin susţinerea
şi aprobarea unei abordări regionale a
politicii la Marea Neagră, a implicării
Rusiei şi Turciei, ca parteneri egali, în
susţinerea proiectului, a dublării resurselor
financiare alocate prin Instrumentul
European de Vecinătate şi Parteneriat,
pentru finanţarea proiectelor de cooperare
transfrontalieră83.
După apariţia Parteneriatului Estic, s-a
înregistrat o uşoară scădere a vizibilităţii
Sinergiei Mării Negre. României îi poate
reveni rolul de a revitaliza Strategia şi de
a readuce proiectul Sinergiei pe agenda

concretă a UE. Sinergia Mării Negre,
precum şi componenta multilaterală a
Parteneriatului Estic, alături de Uniunea
pentru Mediterana (pentru partea sudică a
vecinilor UE) pot constitui elementele cu
caracter regional ale PEV, în acelaşi timp
fiind complementare relaţiilor bilaterale
promovate încă de la început în contextul
politicii de vecinătate.
Importante
instrumente
pentru
promovarea intereselor României în zona
Mării Negre rămân, pe lângă promovarea
componentei regionale la Marea Neagră
în cadrul PEV, proiecte precum: Forumul
Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat,
Organizaţia pentru Cooperare Economică
la Marea Neagră, promovarea externă şi
consolidarea internă a euro-regiunii Mării
Negre, susţinerea proiectelor Black Sea
Trust.
În prezent, România a încheiat un
parteneriat strategic cu Azerbaidjan,
considerând totodată necesară păstrarea
unei politici echilibrate în această ţară, în
vederea menţinerii legăturii pentru a crea
alternative de la Marea Caspică la Marea
Neagră sau de la Caspică la Mediterană
către Ceyhan84. De altfel, asigurarea
unor rute alternative pentru transportul
energiei va rămâne în continuare un punct
important pe agenda PEV.
Participarea activă în cadrul politicii
europene de vecinătate implică nu doar
beneficii şi contribuţii punctuale la
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dezvoltarea relaţiilor UE în ansamblul său
cu statele partenere PEV sau a relaţiilor
bilaterale România – ţări partenere PEV,
ci şi provocări legate de mediul relativ
instabil ce caracterizează statele aflate
sub incidenţa PEV (datorat conflictelor
mai mult sau mai puţin îngheţate, a
problemelor legate de traficul ilicit,
migraţia ilegală, dificultăţile de asigurare
şi, mai ales, de menţinere a securităţii
frontierelor), contracarând în permanenţă
riscurile de formare a unor noi bariere la
graniţele Uniunii.
Se pune problema dacă instrumentele
actuale ale PEV sunt suficiente pentru a face
faţă actualului context, deteriorat inclusiv
ca urmare a crizei mondiale. Eficientizarea
instrumentelor existente (IEVP, asistenţa
financiară a UE, acordurile de liber schimb
consolidat) este preferabilă apariţiei altor
instrumente noi, cu risc potenţial de
suprapunere. Există analişti ce consideră că
extinderea politicilor de vecinătate la cele
patru libertăţi, cu respectarea principiilor
de condiţionalitate, ar fi o soluţie pentru
succesul PEV85. Aceiaşi analişti pledează
şi pentru dispariţia diferenţierii între
politica de extindere şi cea de vecinătate,
ştiut fiind faptul că absenţa stimulentului
perspectivei aderării la UE nu duce decât
la întârzieri în procesul de reformă al
statelor PEV. Odată deschisă şi exprimată
explicit oportunitatea aderării, conform
propriilor merite, statele PEV ar înregistra
un ritm mai alert de reformă în plan politic,
economic şi social86. Acest demers e mai

dificil de realizat la nivel practic, date
fiind reticenţa actuală a statelor UE faţă
de noi valuri de extindere, dar şi stadiul
diferit, asimetric de dezvoltare şi chiar şi
de angajament al statelor PEV, existând
riscul de a fi tratate ca un bloc de state,
ceea ce ar putea aduce prejudicii UE în
ansamblul ei.
Va fi interesant de aflat dacă se va
susţine practic ideea complementarităţii
dintre diversele iniţiative ale UE în zona
Mării Negre, îndeosebi între Sinergia Mării
Negre şi Parteneriatul Estic. Dimensiunea
răsăriteană a PEV dobândind o importanţă
deosebită după apariţia Parteneriatului
Estic, s-ar putea întrevedea nu doar o
suprapunere a politicilor, obiectivelor,
instrumentelor enunţate de cele două
iniţiative, ci şi o concurenţă clară între
cele două, ce poate deriva chiar din
aspecte legate de finanţarea proiectelor
concrete avute în vedere. Există riscul
ca multitudinea iniţiativelor, adesea
suprapuse, ce au ca obiect şi arie de
cuprindere tocmai bazinul Mării Negre să
conducă treptat la diluarea atât a interesului
şi disponibilităţii statelor membre UE, cât
şi a substanţei şi importanţei strategice
a cooperării practice în regiune, şi nu la
stimularea acestora, aşa cum anticipează
toate documentele oficiale şi proiectele
avute în vedere a fi implementate în cadrul
acestor iniţiative.
În orice scenariu, România va trebui
să-şi demonstreze abilitatea de a fructifica
aceste oportunităţi de vector de stabilitate
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şi securitate în zonă, de catalizator al
iniţiativelor de cooperare în regiune,
având la îndemână pârghiile pe care le
oferă în prezent Politica Europeană de
Vecinătate, precum şi iniţiativele regionale

complementare,
acordând
totodată
o atenţie deosebită contribuţiei sale
constante la adaptarea acestor instrumente
şi la găsirea de noi soluţii, optime pentru
rezolvarea dificultăţilor regiunii.
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