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CONCEPŢIA FRONTIERELOR DE STAT ÎN
CONDIŢIILE INTEGRĂRII EUROPENE

Pentru a cunoaşte mai bine evoluţia noţiunii frontierelor în cadrul
integrării europene trebuie întîi de toate a examina geneza şi a scoate în
evidenţă diferite accepţiuni a frontierei. Pînă în secolul XVIII-lea cuvîntul
frontieră avea o semnificaţie exclusiv militară şi însemna a face front
inamicului - în franceză “Faire front”. Cu timpul frontiera devine un mijloc
de a determina limitele care separă două state.

Frontierele pot fi calificate ca frontiere închise care împiedică orice
flux sau frontiere bariere, sau închise a căror trecere este supusă unor restricţii
ca, spre exemplu, deţinerea unei vize. Frontierele pot fi, de asemenea,
deschise a căror trecere este autorizată fară restricţie. În acest sens frontierele
între Statele din spaţiul Shenghen sunt un exemplu de frontiere deschise.

Cît priveşte frontierele UE, deosebim frontiere interne şi externe. Frontierele
interne între statele membre se numesc frontiere administrative, iar frontierele
externe ale UE se numesc politice şi sunt destul de flexibile şi în permanenţă
schimbare. Aceasta este demonstrat şi de ultimele extensiuni ale UE din anul
2004 şi 2007. În Europa are loc producerea continuă a frontierelor politice. În
acest context, se pune problema de a şti dacă există în realitate o identitate
europeană şi cum putem trasa frontierele, deoarece orice frontieră este foarte
importantă pentru viabilitate politică, economică şi socială a oricărui stat.

Pe parcursul istoriei, frontierele naţionale au constituit un obstacol în
colaborarea între state şi un factor de apariţie a conflictelor sau chiar a
războaielor.Statul naţiune, caracterizat de orgoliul identităţii naţionale, a
implicat Europa în două războaie care i-au şters prestigiul avut anterior în
sistemul internaţional. Pentru a ieşi din mizeriile istoriei şi a asigura pacea
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pe continent, unica soluţie era de a crea o organizaţie internaţională, căreia
să-i fie transmisă o parte din suveranitatea naţională. Ideea unităţii europene
care stă la baza construcţiei europene a evoluat spre integrare, iar odată cu
evoluţia procesului de integrare europeană apare necesitatea de a regîndi
concepţia referitoare la frontierele statale. Chestiunea de frontiere a Statelor
UE rămîne unul din aspectele cele mai controversate ale construcţiei
europene. Ea trebuie să fie tratată într-o manieră interdisciplinară unde atît
politicienii, cît şi economiştii, juriştii etc au ceva de spus. Definirea
frontierelor europene influenţează discuţii politice asupra securităţii,
dezvoltării economice, libertăţii şi justiţiei în spaţiul european.

La etapa actuală, frontierele nu mai constituie un obstacol, ci un factor
de cooperare. (Mihail Roşcovan şi alţii. Ghid de cooperare transfrontalieră.
Chişinău, 2010. Diminuarea rolului frontierelor naţionale sau chiar abolirea
acestora în interiorul spaţiului european unificat constituia deja o problemă
majoră a părinţilor-fondatori ai Comunităţii Europene, iar în cadrul Europei
de astăzi se doreşte ca dincolo de frontiere să nu fie un inamic, ci un vecin
partener, prieten care se vrea cunoscut într-un dialog intercultural.

Datorită acordului Schengen, chestiunile legate de frontiere sunt
reglementate la nivelul UE unde statele membre trebuie să respecte
reglementările şi directivele comunitare privind vizele şi migraţia, iar
securitatea a devenit o chestie unde ţările membre trebuie să coopereze.

Astfel, frontierele se relativizează în sensul deprecierii rolului acestora
şi a suveranităţii statale.

În acest context, integrarea economică europeană constă în eliminarea
graduală a obstacolelor între state, ca în consecinţă, economiile acestor state să
funcţioneze ca o entitate.

Integrarea economică are obiective atît economice, cît şi politice, acestea
fiind următoarele:

- bunăstarea şi prosperitatea statelor;
- menţinerea păcii, în sensul că statele devin dependente unele faţă de

altele ca rezultat al integrării economice şi traduce şansa de a apărea conflicte
armate între ele;

- democratizarea statelor ca o condiţie a participării la procesul de
integrare economică este existenţa unei adevărate democraţii.

- respectarea drepturilor omului poate fi, de asemenea, impusă ca o
precondiţie la participarea integrării europene.

- integrarea economică are două aspecte majore.
Primul aspect se referă la schimbul de mărfuri, servicii şi a factorilor
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de producţie. Al doilea aspect se referă la politica economică. Într-o economie
integrată sunt eliminate obstacolele în privinţa circulaţiei mărfurilor şi a
factorilor de producţie.

Integrarea economică trece anumite stadii:
1. Unitatea vamală, unde are loc eliminarea obstacolelor vamale şi tot

ce priveşte libera-circulaţie. Este implementat un tarif vamal extern unic.
La acest stadiu sunt abolite aşa-numitele frontiere vamale. A fost suprimat
controlul vamal la frontiere în cadrul schimburilor intracomunitare.

2. Piaţa europeană comună caracterizată de circulaţia liberă a factorilor
de producţie, a capitalului, forţei de muncă etc. Are loc abolirea frontierelor
fiscale. Statele UE transferă o bună parte din suveranitatea fiscală unor
instituţii europene. Au fost necesare adoptarea unor reglementări juridice
comunitare care au avut drept scop armonizarea regulilor juridice în materie
fiscală, în special, această armonizare se referă la taxa pe valoare adăugată,
accize şi la impozitarea cifrelor de afaceri.

3. Crearea Uniunii monetare. În cadrul acestui stadiu de integrare au
fost abolite frontierele monetare. După aderarea la zona Euro, Băncile
Centrale naţionale trebuie să transmită competenţele lor referitoare la politica
monetară şi să renunţe la drepturile de eliminare a monedei naţionale.

Renunţarea la frontierele între statele UE a condus cu siguranţă la
stimularea circulaţiei libere şi a persoanelor de cetăţenie europeană, care
este şi ca un mijloc de integrare europeană, de afirmare a unor identităţi şi
valori comune. Totodată, se impune o altă abordare a securităţii interne şi
internaţionale a UE în acest context. Aceasta se învederează mai cu seamă
în rezultatul lărgirii UE către Est, care a impus intensificarea colaborării în
domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Schimbarea situaţiei din Europa a fost, în esenţă, constructivă şi pozitivă.
Statele postcomuniste din Europa Centrală şi de Est au fost încorporate într-
un spaţiu unificat al libertăţii, securităţii şi justiţiei în care libera circulaţie a
persoanelor este asigurată în conjuncţie cu măsurile adecvate privind controlul
frontierelor externe, al azilului, imigraţiei, prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii. Aceste lucruri au pus UE în faţa perspectivei ca majoritatea
frontierelor sale terestre estice, destul de vulnerabile, să se deplaseze către
Est şi să fie păzite de fostele state ale Pactului de la Varşovia.

În acest context, UE promovează o nouă politică de vecinătate UE pentru
statele vecine, în care un rol important îi este atribuit controlului frontierelor
externe ale UE. Apare necesitatea dezvoltării şi îmbunătăţirii cooperării
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transnaţionale în domeniul combaterii crimei organizate, care impune o
reformare a legislaţiei naţionale în această privinţă.

Una dintre cele mai vulnerabile aspecte ale statelor UE în ceea priveşte
rezistenţa faţă de activităţile criminale îl reprezintă abilitatea lor limitată de
a se detaşa de abordările îngust regionale şi de a înţelege dimensiunea
internaţională a problemelor. Cu alte cuvinte, sistemele de securitate trebuie
să fie concepute astfel încît să permită trecerea tuturor elementelor pozitive,
în acelaşi timp blocînd şi eliminînd fenomenele negative. Acest lucru nu e
posibil fără o cooperare strînsă a autorităţilor responsabile de securitatea
din toate ţările implicate.

Dimensiunea externă a politicii migraţioniste are drept scop controlul
eficient al frontierelor externe ale UE şi include semnarea acordurilor de
readmisie cu ţările de origine a fluxurilor de migraţiune. În ceea ce priveşte
cooperarea poliţiei şi sistemelor judiciare, în subiecte legate de criminalitate,
ţările terţe vor fi implicate sistematic în lupta cu formele specifice de infracţiuni,
precum cele financiare, spălarea banilor, corupţia şi traficul de fiinţe umane.
O altă dimensiune a politicii cooperării externe în domeniul justiţiei şi
afacerilor externe se referă la lupta cu traficul de droguri şi la întărirea
aspectelor non-militare ale managementului crizelor şi securităţii prin
cooperarea dintre serviciile de poliţie în regiunile de criză. Această evoluţie a
agendei politicii externe denotă că, problemele de „securitate internă” devin
astfel chestiuni de securitate externă, dominate însă de preocupările politice
interne. Această externalizare a subiectelor legate de justiţie şi afaceri interne
a fost susţinută paralel de o scădere a tendinţei interne de armonizare a
politicilor între statele membre, transformîndu-se în cel mai dinamic aspect
al cooperării. În acest context, comunitarizarea subiectelor referitoare la azil
şi emigraţie a oferit un instrument bine venit de întărire a influenţei asupra
terţelor state. UE poate acum să negocieze ca o entitate unificată cu statele
care nu sunt membre şi îşi poate folosi puterea economică şi politică pentru a
influenţa comportamentul acestor state.

Bazîndu-se pe aceste iniţiative, Comisia a schiţat un document strate-
gic denumit „Europa lărgită-vecinătatea: un nou cadru al relaţiilor cu vecinii
noştri estici şi sudici”, care formulează principiile călăuzitoare pentru această
cooperare lărgită.

Recunoscînd interdependenţa existentă între Uniune, noile sale state-
membre şi ţările vecine, această nouă iniţiativă deschide posibilitatea unei
asocieri extinse fară statutul de membru. Ţărilor vecine li se va oferi perspectiva
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unei cote de piaţă internă a UE, precum şi perspectiva integrării şi liberalizării
pentru promovarea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi
capitalului, contribuind astfel la securizarea frontierelor externe.

 La etapa actuală în cadrul UE a fost instituit un „sistem integrat de
administrare a frontierelor externe”. Acest lucru reflectă tendinţa recentă a
statelor-membre pentru intensificarea cooperării în subiectele legate de
frontierele externe.

 Totodată, a fost introdus principiul solidarităţii în contextul cooperării
în domeniul justiţiei şi a afacerilor externe, un al cărui aspect este protecţia
frontierelor externe ale UE. Acest subiect este foarte sensibil, deoarece statele
membre se confruntă cu probleme şi provocări diferite din cauza diferitor
poziţii geografice, din care cauză unii cheltuiesc sume mult mai mari decît
alţii. Referindu-se la situarea geografică a noilor state-membre la marginea
estică a Uniunii lărgite, majoritatea reprezentanţilor ţărilor din Europa
Centrală şi de Est au subliniat necesitatea unei distribuiri mai echilibrate a
greutăţilor în administrarea frontierei UE şi a necesităţii sprijinului din partea
serviciilor de frontieră ale UE. S-a decis organizarea unei supravegheri
comune sau pentru crearea unor mecanisme financiare care ar ajuta la
distribuirea costurilor pazei frontierelor UE.

Determinarea rolului frontierelor statelor Uniunii Europene decurge din
noua ordine europeană care a reuşit să aducă nu numai stabilitate, dar şi
prosperitate, facilitări economice, comerciale şi financiare fără precedent.
Astfel nu mai pot fi descrise prin tipare obişnuite şi este nevoie de alte încercări
explicative, de alte concepte, de alte cercetări.


