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Constantin LAZARI,
doctor în drept, IRIM

EUROPA ŞI BUNA VECINĂTATE

Frontierele sunt într-adevăr marginile de lamă,
de care atârnă suspendate problemele

moderne ale războiului şi păcii [1]
Curzon de Kadleston

Se pare că cuvintele lui Curzon se potrivesc la fel de bine şi în prezent.
Frontierele ce există între state au reprezentat mult timp sursa principală a
disputelor din lume.

S-a estimat, circa 70% din conflictele mondiale provin de la hotare şi
dacă privim în jur, vom vedea exemple contemporane suficiente. În
subcontinentul Indian se dispută problema Kashmirului, în Caucazul de
Sud nu s-a rezolvat situaţia Nagorno - Karabakh-ului, în Orientul Mijlociu
se pune întrebarea Palestinei, în Asia de Sud Est statutul Taiwan-ului
ameninţă continuu cu izbucnirea unui conflict, apariţia diferitelor teritorii
secesioniste pe teritoriile diverselor state: Republica Moldova, Georgia etc.
reprezintă zone de conflict permanente şi exemplele pot fi continuate.

Crearea Uniunii Europene (UE) a însemnat garantarea unei perioade de
pace şi stabilitate pe continent, perioadă care durează de mai bine de jumătate
de secol şi care a pus punct conflictelor istorice dintre statele sale. Aspecte
care ţin de securitate sunt gestionate la scară europeană prin Politica Externă
de Securitate Comună (PESC) şi Politica Externă de Securitate şi Apărare
(PESA) definită ca parte integrantă a Politicii Europene de Securitate Comună
(PESC). Noţiunea de PESC a fost menţionată pentru prima dată în Tratatul
de la Maastricht (1992), înlocuind ideea de Cooperare Politică Europeană.
Tratatul stabileşte că UE îşi propune să …îşi afirme identitatea pe scena
internaţională, în special prin implementarea unei politici externe şi de
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securitate comună, incluzând o eventuală elaborare a unei politici de apărare
comună. După 1993, când Tratatul a intrat în vigoare, UE s-a putut manifesta
ca actor public pe scara internaţională. Această dimensiune este întărită de
fundamentarea PESA la reuniunea de la Koln a Consiliului European, în 1999.
Iar în 2003 se elaborează Strategia Europeană de Securitate (a Secure Europe
in a Better World), ce identifică noile riscuri şi ameninţări la adresa securităţii
europene şi stabileşte obiective, posibilităţi pentru contracararea lor.

Care sunt paradoxurile extinderii europene?
Iniţial, scopul integrării europene a fost de a crea o stabilitate şi pace

structurală în Europa, mai apoi s-a constatat, că procesul de lărgire conţine
în sine două paradoxuri.

Primul (paradoxul Schengen), se referă la gradul de aprofundare al
integrării: cu cât integrarea în UE este mai mare, cu atât implicarea ţărilor
terţe este mai dificilă. Dispariţia graniţelor interne înseamnă întărirea
graniţele externe, obstacolele fiind plasate între UE şi ţările terţe. Acest
lucru este destul de vizibil în cazul liberei circulaţii a persoanelor. Conform
acestui paradox, ţările care acced la UE, în baza criteriilor de la Copenhaga,
trebuie să integreze în legislaţia naţională acquis-ul Schengen (Polonia a
trebuit să impună obligativitatea obţinerii vizei pentru cetăţenii ucraineni
care călătoreau pe teritoriul său, cu toate că în trecut aceştia puteau traversa
graniţa fără prea multe formalităţi, acelaşi lucru a făcut şi România faţă de
cetăţenii Republicii Moldova).

Al doilea (paradoxul insider/outsider) este specific extinderii către
Europa de Est. Odată cu integrarea celor 10 noi state membre în 2004 şi
alte două state în 2007, pentru ţările vecine devine tot mai problematic de a
nu fi parte a Uniunii. În mod inevitabil statele din afara Uniunii resimt
efecte profunde în urma integrării europene. Pe măsură ce Uniunea
Europeană devine tot mai mare, alternativele acestora se diminuează şi lor
le este tot mai greu (mai costisitor) să evite impactul UE. Există puţine ţări
non-membre UE din imediata sa apropiere care să facă comerţ sau să
călătorească în UE fără viză. Cu UE (ce cuprinde 27 de state) ţările terţe nu
au prea multe de ales decât să accepte standardele impuse de UE (de ex.,
dacă o firmă intenţionează să exporte bunuri fabricate către UE, ea trebuie
să respecte standardele tehnice, de siguranţă şi de mediu ale UE). Ţara vecină
cu UE, care se bazează mult pe export, este obligată să aplice standardele,
normele UE şi pentru economia sa naţională.

Care este efectul extinderii UE asupra noilor vecini?
În primul rând, UE modifică neintenţionat relaţiile de putere în state
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şi modul în care concurează interesele diferitelor ţări (el reiese din efectul
neintenţionat de externalizare în procesul de securizare a frontierelor externe
şi în noul regim de vize, introduse ca urmare a preluării acquis-ului Schengen
de către noile state membre).

În al doilea rând, UE în mod conştient trasează norme, practici şi instituţii
în noile ţări vecine. Acest lucru poate fi făcut într-un mod direct şi explicit, de
exemplu prin includerea în tratatele bilaterale a clauzelor privind drepturile
omului. Dar se poate face şi într-un mod indirect (de exemplu, companiile
care exportă bunuri de manufactură către UE nu au altă alternativă decât să
respecte standardele tehnice sau de siguranţă ale UE. Din motive economice
globale, aceste companii vor fi tentate să producă aceleaşi bunuri pentru piaţa
internă, perfecţionându-şi astfel normele interne de siguranţă sau tehnice).

Dacă definim guvernarea ca procesul politic continuu de stabilire a
unor obiective explicite pentru societate şi intervenţia asupra acesteia pentru
a realiza aceste obiective, putem descrie această a doua mişcare ca pe o
formă de guvernare dincolo de frontierele Uniunii Europene. Această
guvernare este transfrontalieră deoarece obiectivele din interiorul unei
anume societăţi sunt stabilite de actorii externi.

Stimulentele pe care UE le poate utiliza pot fi împărţite în stimulente
condiţionate (hard incentives) şi stimulente necondiţionate (soft incen-
tives). Stimulentele hard condiţionează oferirea ajutorului sau a tratamentului
favorabil de îndeplinirea anumitor condiţii. Această condiţionalitate politică
se află în centrul multor acorduri sub forma clauzelor privind democratizarea,
respectarea drepturilor omului, reformelor economice etc. Condiţionalităţile
politice au stat şi la baza criteriilor de la Copenhaga pe baza cărora este
condiţionat accesul la UE. Stimulentele soft se referă la mijloacele mai puţin
coercitive, care nu au efect direct ca atare, ci numai stimulează ţările să-şi
adapteze modul lor de acţiune. Obiceiul publicării de rapoarte de
monitorizare are adesea un efect direct minor, dar sporeşte vizibilitatea
problemelor şi creşte presiunea asupra statelor de a se conforma anumitor
reguli sau principii. În acest fel UE creează un univers comunicativ care
depăşeşte chiar propriile sale graniţe. Astfel, UE produce un efect de
proximitate asupra mediului din imediata sa apropiere. Uniunea creează o
sferă în jurul său, în care pe de o parte prezenţa sa (economică) covârşitoare
are o greutate importantă asupra statelor vecine şi, pe de altă parte, unele
norme şi practici sunt exportate într-un mod activ.

Cum am putea evalua efectul politicii de proximitate a UE?
Puţine sunt analizele teoretice, la momentul de faţă, a impactului unui
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proces de integrare regională în extindere asupra ţărilor vecine. Subliniem,
că efectul de vecinătate al UE diferă considerabil de sfera clasică de influenţă,
deoarece ea (UE) nu urmăreşte în mod activ obţinerea controlului. Mai
mult, impactul pe care UE îl are asupra vecinilor săi este exprimat diferenţiat.
Efectul este diferit de la stat la stat şi acesta depinde de o serie largă de
factori: regimul din ţara respectivă, preferinţele politice, convergenţa
intereselor naţionale, poziţia de putere a statului vecin, nivelul de dependenţă
(din punct de vedere a fluxurilor comerciale), prezenţa unor opţiuni alter-
native, poziţia geografică etc.). Acest efect diferenţiat pe care UE îl are
asupra statelor din imediata vecinătate poate fi numit efectul din umbră al
UE, parţial dirijat şi parţial involuntar.

Politica de proximitate a UE a fost motivată de teama instabilităţii în
rândul unei UE lărgite şi de îngrijorarea că extinderea ar putea crea noi linii
de divizare în Europa. Nevoia de a se forma un cerc de prieteni [2] în jurul
Uniunii care ar asigura şi ar menţine un climat de securitate şi stabilitate în
zonă, evitându-se riscurile unor noi linii de divizare în Europa [3], a stat la
baza iniţiativei unei politici de vecinătate a UE. Primul pas a fost făcut
odată cu lansarea iniţiativei privind Europa Lărgită/ Noii Vecini din mai
2002. Prin Comunicarea din 11 mai 2003: Europa extinsă – Vecinătate. Un
nou cadru pentru relaţiile cu vecinii 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 care intră sub incidenţa acestor politici urmează să
beneficieze 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 capitalurilor) [4]. În centrul PEV se
află ambiţia de a dezvolta relaţii privilegiate cu statele vecine, fără a le oferi
perspectiva de a deveni membri ai UE. 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 întitulat:
Politica Europeană de Vecinătate – document de strategie [5] certifică,
de fapt, apariţia noii Politici Europene de Vecinătate. Obiectivul PEV este
de a împărtăşi beneficiile procesului de extindere a Uniunii din anul 2004
cu statele vecine pentru consolidarea stabilităţii, securităţii şi bunăstării
pentru toţi cei implicaţi. Are menirea de a preveni apariţia unor noi linii de
despărţire între UE lărgită şi vecinii săi şi de a le oferi şansa să participe
la diverse activităţi ale Uniunii prin intermediul unei mai strânse cooperări
politice, de securitate, economică şi culturală.



RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

140

PEV este construită pe angajamentul reciproc de a respecta valorile
comune şi pleacă de la un set comun de principii, dar se diferenţiază în
rândul statelor partener. Situaţia politică şi economică din ţările vizate este
evaluată prin Rapoarte de ţară. Pentru fiecare ţară sunt stabilite planuri de
acţiune, priorităţi care şi servesc drept puncte de reper pentru următorii ani.
Resursele financiare sunt furnizate prin intermediul noului Instrument
European de parteneriat şi Vecinătate, care, începând cu 2007, înlocuieşte
programele de asistenţă individuală, cum ar fi TACIS. PEV vizează atât
ţările din jurul Mării Mediterane (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban,
Libia, Maroc, Siria, Tunisia, precum şi Autoritatea Palestiniană), din Europa
de Est (Ucraina, Belarus, Moldova), cât şi – începând cu 2004 – ţările din
Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan şi Georgia). Întrucât se aşteaptă ca
Statele Balcanice să devină membre ale UE la un moment în viitor, acestea
nu au fost incluse.

Deşi în primele proiecte referitoare la Europa Lărgită era inclusă şi
Rusia, mai apoi ea a fost în mod oficial exclusă. Federaţiei Ruse i s-a acordat
un statut special de partener cheie al UE. Documentul de Strategie
recunoaşte că Rusia face parte din vecinătatea Uniunii Europene extinse şi
viceversa, recunoscându-se astfel echivalenţa ambelor. Deşi Rusia este
individualizată, ea apare totuşi ca parte a politicii specifice a UE cu privire
la noii săi vecini. Astfel, politica faţă de Rusia va continua să fie strâns
legată de PEV şi poate fi privită ca un caz special. Principalul obiectiv
strategic al PEV a UE, cuprinzând atât Politica Europeană în domeniul
Vecinătăţii cât şi parteneriatul strategic cu Rusia, constă în înlocuirea unui
arc de instabilitate cu un cerc de prieteni. PEV reprezintă şi o cale de a crea
noi oportunităţi comerciale şi de investiţii. Un rol important îl au interesele
energetice (în vecinătate UE se află state precum Rusia şi Algeria, importanţi
furnizori de petrol şi/sau gaze) din care motive ţările, precum Rusia şi Al-
geria, joacă un rol esenţial în politica de diversificare a dependenţei
energetice. Având în vedere că exporturile ruseşti de petrol sunt estimate de
a se tripla în următorii 20 de ani şi ţinând cont de instabilitatea economică
din Orientul Mijlociu, Federaţia Rusă va fi un furnizor cheie de resurse
energetice către statele europene.

Care sunt principalele caracteristici ale politicii de proximitate a UE,
care o diferenţiază de alte forme de politică externă şi de procesul de integrare
ca atare?

În primul rând, politica de proximitate a UE este un exemplu de politică
externă structurală. Aceasta este o încercare explicită de a structura imediata
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vecinătate conform principiilor şi regulilor specifice ale UE. Scopul este de
a implica noii vecini într-un număr select de domenii de politică, prin aceasta
pregătindu-i pentru o participare pe termen lung la o formă dezvoltată de
cooperare europeană.

În al doilea rând, politica de proximitate este o politică diferenţiată
care permite abordarea statelor în moduri diferite. Extinderea dincolo de
graniţe a anumitor forme de cooperare UE diferenţiate nu este o noutate în
sine (de ex., Spaţiul Economic European reprezintă Piaţa Unică Europeană
mărită prin includerea unor ţări terţe, dar fără ca acestea să aibă alte avantaje
şi responsabilităţi ce decurg din calitatea de membru al UE. Un alt exemplu
ar fi zona Schengen care include Norvegia şi Islanda, state care nu sunt
membre ale UE. Sau o uniunea vamală ce ar include şi Turcia a fost prevăzută
în Acordul de Asociere din 1963, dar a fost realizată doar în 1996, iar ţările
vecine nu pot fi tratate la fel, reieşind din dimensiunea şi puterea lor
economică, sistemul politic, cât şi cultural). Aşadar există o lungă tradiţie
de asociere a ţărilor, foarte apropiată procesului de integrare europeană.
Adesea aceste ţări sunt legate de cooperarea europeană prin acorduri, ajutor
financiar, acordarea unor beneficii, cum ar fi tarife comerciale preferenţiale
sau a statului de economie de piaţă. Astfel, o Europă care depăşeşte
graniţele UE reprezintă o veche realitate.

În al treilea rând, politica de proximitate este caracterizată de un nivel
scăzut de instituţionalizare. Citându-l pe Prodi, noii vecini vor împărţi totul,
mai puţin instituţiile. Politica de proximitate şi prioritate stipulate în diferitele
Planuri de Acţiune sunt elaborate de UE printr-un dialog cu statul vecin,
dar, în general se evită înfiinţarea de noi instituţii. Relaţia cea mai
instituţionalizată este cea cu Rusia; printre altele, parteneriatul strategic
prevede şi organizarea cu regularitate a unor reuniuni la cel mai înalt nivel
şi cooperarea ministerială.

PEV este în esenţă o politică Euro-centrică. Aceasta reflectă normele
şi valorile din UE şi vizează exportarea acestora către ţări terţe.

Aşadar, atâta timp cât ambiţia UE nu este de a controla ţările terţe
(obiective de posesie) ci mai degrabă de a structura contextul în care ea
operează (scopuri de mediu) şi atâta timp cât impactul efectiv va continua
să depindă într-o oarecare măsură de ţara implicată, politica de proximitate
nu poate fi formulată din punct de vedere a sferelor de influenţă. Noua
vecinătate poate fi văzută mai degrabă ca o zonă de umbră a UE. În ce
măsură UE va putea să-şi răspândească umbre asupra ţărilor vecine depinde
atât de Uniunea Europeană, cât şi de dimensiunea ţărilor, de apropierea ei
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de UE (dimensiunea şi proximitatea nu trebuie înţelese numai din punct de
vedere geografic).

Cum se realizează Politica europeană de vecinătate consolidată?
O următoare etapă în evaluarea şi continuarea iniţiativei de consolidare

a PEV a reprezentat-o comunicarea Comisiei O Politică Europeană de
Vecinătate Consolidată [6] din 5 decembrie 2007, în care se propune o mai
bună integrare economică şi asigurarea unui acces sporit la pieţe, deschiderea
pieţei forţei de muncă şi sporirea mobilităţii, un angajament sporit pe calea
soluţionării conflictelor îngheţate.

Comunicările Comisiei Implementarea PEV în 2007, respectiv în 2008,
2009, 2010, realizează o evaluare generală a progreselor înregistrate în cadrul
implementării politicii de vecinătate, însoţită de documente referitoare la
programele şi acţiunile de urmat de fiecare stat partener PEV. Referindu-se
la 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.

Aprofundarea PEV a continuat în 2008 cu apariţia şi dezvoltarea a
două iniţiative de cooperare: Uniunea pentru Mediterana [7] şi Parteneriatul
Estic [8], ce sunt menite a consolida politica de vecinătate, fiind totodată
complementare altor iniţiative regionale existente. Iniţiativa are ca princi-
pal obiectiv consolidarea cooperării regionale cu Ucraina, Moldova, Geor-
gia, Azerbaidjan, Armenia şi Belarus. 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.
Lansare oficială a Parteneriatului Estic a avut loc în mai 2009, în cadrul
unui Summit de la Praga.

Obiectivul reafirmat al proiectului este de a sprijini cele 6 ţări în procesul
lor de dezvoltare şi armonizare cu standardele europene, cu respectarea
principiilor aplicării diferenţiate, condiţionării şi asumării în comun a
responsabilităţilor (UE – state partenere). Parteneriatul Estic se concentrează
asupra aspectelor bilaterale, însă aduce în atenţie şi o componentă
multilaterală în procesul de adâncire a cooperării. Încheierea unor noi
acorduri de asociere şi stabilire de zone de liber schimb consolidate şi
cuprinzătoare cu perspectiva creării unei Comunităţi economice de
vecinătate, sporirea mobilităţii cetăţenilor statelor partenere prin eliminarea
treptată a sistemului de vize, consolidarea securităţii energetice,
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îmbunătăţirea capacităţii administrative în statele partenere şi altele, sunt
doar câteva acţiuni pe care Parteneriatul Estic le are în vedere.

Uniunea Europeană – principalul furnizor de asistenţă pentru
Moldova

Pentru Republica Moldova Uniunea Europeană este principalul furnizor
de asistenţă. În perioada 2007 -2010 Moldova beneficiază de circa 210
milioane EURO prin Programul Naţional Indicativ pentru sprijinirea
dezvoltării democraţiei, pentru reforma şi construcţia instituţională, pentru
reducerea sărăciei şi creşterea economică. La ele se mai adaugă fonduri
alocate prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP),
îndeosebi pentru managementul frontierei, reforma sistemului asigurărilor
sociale, sprijin pentru societatea civilă în Transnistria. În cadrul PEV,
Moldova a devenit al doilea mare beneficiar de asistenţă din partea UE pe
cap de locuitor, după Autoritatea palestiniană.

După 29 iulie 2009, Alianţa pentru Integrare Europeană din Moldova
şi-a propus, printre altele, obiective precum reluarea negocierilor pentru
rezolvarea conflictului transnistrean, integrarea europeană, semnarea unui
acord cu UE, restabilirea relaţiilor amicale cu România şi eliminarea vizelor
pentru români, semnarea acordurilor referitor la micul trafic de frontieră cu
România etc., care în majoritatea lor au fost realizate.

Ne dorim ca politica României faţă de Moldova să dobândească un
caracter tot mai pro-activ şi măsuri concrete, cum ar fi: asistenţă principală
prin furnizarea de expertiză în implementarea acordurilor de asociere
aprofundată UE – Moldova, sprijinirea conectării progresive a Moldovei la
piaţa UE, reducerea treptată a dependenţei energetice a Republicii Moldova,
consolidarea parteneriatelor în domeniul cultural şi educaţional, promovarea
unei implicări directe şi mai clare a UE în soluţionarea conflictului
transnistrean, atragerea de state partenere din cadrul UE pentru sprijinirea
iniţiativelor României, legate de Republica Moldova în cadrul politicii
europene de vecinătate, cum ar fi: statele baltice, Polonia, Suedia, Germania,
Marea Britanie etc. România, ca stat membru al UE, ar trebui să continue
să pledeze şi pe viitor pentru o mai mare implicare a UE în Republica
Moldova, inclusiv cu asistenţă financiară, iar sprijinirea unei bune utilizări
a fondurilor europene la nivelul autorităţilor locale ar spori şi mai mult
gradul de eficienţă a proiectelor ce urmează a fi implementate, îndeosebi a
celor din sfera cooperării transfrontaliere.

La 20 septembrie 2010, David Lidington, Ministrul de Stat pentru
Europa al Ministerului de Externe al Marii Britanii menţiona: Noul guvern
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britanic apreciază progresele care au fost realizate de Republica Moldova,
atât în reforma politică, cât şi reforma economică, ca progrese deosebite
într-o perioadă foarte scurtă de timp. Au fost întreprinşi paşi importanţi pe
calea integrării Moldovei în marea familie europeană. …progresul care a
fost realizat în negocierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi
pregătirile pe care le-a făcut pentru negocierea unui Acord de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător sunt mărturia determinării şi ambiţiilor
Republicii Moldova. Marea Britanie a sprijinit pregătirile către dialogul
pe marginea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător de la
bun început şi noi continuăm să le susţinem. …Guvernul Marii Britanii
susţine procesul de negocieri în formatul 5+2 şi speră că vor fi reluate
negocierile oficiale, cât mai curând posibil, şi noi am fi dorit, de exemplu,
să fim martorii unui progres înainte de desfăşurarea Summit-ului OSCE la
finele acestui an.

La aceeaşi Conferinţă de presă de la MAE, Chişinău, Werner Hayer,
Ministrul de Stat al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei
menţiona: Susţin pe deplin ceea ce a zis colegul meu despre orientarea
Republicii Moldova în direcţia Uniunii Europene şi sper că aceasta va aduce
progres în procesul de negociere a Acordului de Asociere cu UE şi care
sperăm că va fi încheiat într-un viitor nu atât de îndepărtat. …În cadrul
Memorandumului (semnat de Cancelarul Merkel şi Preşedintele Medvedev,
la începutul lunii iunie curent), Germania încearcă să contribuie substanţial
la identificarea unei soluţii pentru conflictul transnistrean.

Referitor la negocierea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe ne informează despre
reuşitele celei de-a IV runde de negocieri (ce s-au desfăşurat între 13-14
octombrie 2010, la Chişinău) şi despre înţelegerile părţilor de a organiza cea
de-a V rundă de negocieri la 13 ianuarie 2011, la Bruxelles.
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