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Uniunea Europeană a evoluat constant, şi
dacă la început, era axată mai mult pe aspecte
economice - comerţ liber, cooperare şi politică
monetară, atunci odată cu elaborarea Politicii
Comune Externe şi de Securitate (Maastricht ) şi
Politicii Europene de Securitate si Apărare (
Cologne ) UE se transformă într-un actor geopolitic
veritabil. Această schimbare a opticii a fost
determinată de evolutii interne graduale de
autoidentificare de la comunitate economică la
comunitate a valorilor.
Uniunea Europeană a fost orientată spre
soluţionarea problemelor interne prin integrarea
,,în profunzime”, aceasta
fiind o prioritate
indiscutabilă, iar aspectele externe fiind secundare
sau chiar terţiale. La o anumită etapă s-a
conştientizat că dezvoltarea în continuare nu poate
fi realizată, în condiţiile regionalismului şi
globalizării, fără o abordare externă proactivă.
Intr-adevăr, la început, conform Tratatului de
la Roma ( a. 1956 ) este menţionată cooperarea cu
ţările indepărtate cu care unele ţări membre au
anumite relaţii istorice ( foste colonii ) şi nu sunt
menţionate ţările din ,,Vecinătatea apropiată”.
Multe din aceste teritorii şi ţări au devenit cu timpul
independente şi a fost important din punct de
vedere geopoloitic de a păstra anumite conexiuni,
mai ales în condiţiile unei
lumi polarizate
ideologic.
În perioada iniţială colaborarea se manifestă
prin facilitarea comerţului şi politici de ajutorare.
Ulterior, a fost semnată Convenţia Lome din 1975
dintre UE şi un grup de ţări din Africa, Caraibe şi
Pacific (ACP) în total 46 la număr în acel moment.
Astfel, se atestă o abordare sistemică ce includea
trei piloni - comerţ, ajutor şi parteneriat politic,
atestându-se, totuşi, rezultate modeste.
Interesul scăzut al Uniunii Europene faţă de
,, Vecinătatea apropiată” poate fi explicată prin
faptul că:
- Prioritatea a fost integrarea pe interior;
- Lipsa unor capacităţi, resurse şi a unei
viziuni comune;
- Ţările blocului socialist erau ,,închise”
ermetic politic, economic şi social.
Ca rezultat, UE a fost absorbită de integrarea
,,în profunzime”, dar şi de aderarea a altor state

occidentale dezvoltate, relativ omogene din punct
de vedere politic şi social.
O abordare mai activă a politicii externe al
Uniunii Europene este inclusă în Procesul de la
Barcelona (a. 1995 ) prin dezvoltarea
Parteneriatului Euro - Mediteranean şi semnarea
Acordurilor de Asociere cu ţările din regiunea
respectivă. Aceaste acorduri contribuie la crearea a
unei zone de comerţ liber, intensificarea cooperării
culturale şi politice, dezvoltarea graduală a
instituţiilor democratice şi asistarea la consolidarea
a unei guvernări mai bune. Prin urmare, Uniunea
Europeană, lansând această iniţiativă, abordează
relaţiile cu vecinii săi în mod complex, promovează
valorile liberale şi, putem considera, că a fost una
din primele tentative de angajare a sa ca un actor
colectiv, iniţiat şi realizat de către Comisia
Europeană printr-o prizmă multidimensională.
Această schimbare a opticii de abordare a
relaţiilor externe a fost determinată în mare masură
de colapsul Uniunii Sovietice şi căderea regimurilor
comuniste din Europa de Est, ce a schimbat din
temelii situaţia geopolitică din Europa. Aspectele
externe au devenit un imperativ pentru UE prin
impactul său major, determinînd incertitudine, iar
chestiunile de securitate devenind de o importanţă
strategică. În această ordine de idei, putem
menţiona ca o consecinţă a terminării războiului
rece este transformarea ,,Vecinătăţii apropiate” întro prioritate pentru asigurarea prosperităţii şi
siguranţei Uniunii Europene.
Este important de evidenţiat faptul că UE nu
avea o viziune clară referitor la perspectiva
dezvoltării relaţiilor sale cu ţările din fostul bloc
Estic şi CSI. Astfel, de exemplu, la începutul anilor
90, instituţiile UE considerau că fostele state
sovietice vor forma un grup coerent tutelat de
Rusia.
Pentru Republica Moldova, ca şi pentru alte
state din CSI, a fost propus Acordul de Parteneriat
şi Cooperare ce a fost semnat in 1994, dar a întrat în
vigoare abia în iulie 1998 pentru o perioadă de 10
ani. Această tergiversare de timp de la adoptarea
acordului şi a momentului intrării în vigoare,
demonstrează incertitudinea referitor la perspectiva
relaţiilor cu Republica Moldova, precum şi cu alte
state CSI, un anumit dezinteres faţă de ţările din
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regiune, dar şi nedorinţa a unor state europene de a
tensiona relaţiile cu Federaţia Rusă. Numai atunci
când aderarea ţărilor Est Europene a devenit o
certitudine şi previziunile anterioare referitor la
ţările CSI nu s-au adeverit, Uniunea Europeană a
inceput să elaboreze o politică mai coerentă
referitor la ţările vecine noi ( Moldova, Ucraina şi
Belarus ).
Pentru prima dată iniţiativa de a formula o
politică nouă de vecinătate a venit din partea Marii
Britanii în 2002 şi făcea referinţă la Moldova,
Ucraina şi Belarus - state ce ar deveni noii vecini al
UE, ca rezultat al lărgirii spre Est. Suedia a propus
includerea pe lângă aceste ţări a Rusiei, precum şi
ţările bazinului Mării Mediterane. Comisia
Europeană, la rîndul său, a considerat oportun
articularea a unei politici ce ar fi raportată la toţi
vecinii şi nu numai la cei noi. Ulterior, în iunie
2004, în mare măsura datorită impactului
,,revoluţiei trandafirilor´´, au fost incluse şi ţările
caucaziene – Armenia, Georgia şi Azerbaidjan ca
subiecţi al acestei politici, iar Rusia a fost inclusă
într-un format de acord bilateral. Astfel, Politica
Europeană de Vecinătate, la momentul actual,
vizează 16 state.
Ce factori determină necesitatea ca UE să
dezvolte relaţii cu statele vecine? Ar fi greşit să
considerăm că Uniunea Europeană are o atitudine
dezinteresată, sau orientată în exclusivitate pe
beneficiile vecinilor săi.
În condiţiile actuale mediul extern nu poate fi
neglijat, impactul economic, politic, dar şi socio cultural este în continuă creştere, iar Uniunea
Europeană are nevoie de ţări vecine cu economii
funcţionale, stabile şi democratice pentru a crea o
zona de tampon în raport cu ţările periferice,
eventual instabile.
Creşterea interdependenţei poate fi văzută ca
pericol dar şi ca oportunitate. Vulnerabilitatea
securităţii UE este alimentată de asimetriile de
dezvoltare în raport cu vecinii săi, generînd
tensiune. În acelaşi timp, stabilizarea regiunii
creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea
economică, inclusiv şi a ţărilor periferice UE,
precum şi asigurarea securităţii la costuri mai mici.
Într-adevăr, dacă ţările vecine sunt state slabe, cu
diverse probleme socio-economice şi de altă natură,
aceasta va genera difuzia a unor fenomene negative
transfrontaliere. Concludent, în acest sens, este
cazul Libiei. Ca rezultat al conflictului armat, mai
mulţi refugiaţi au ajuns în Uniunea Europeană,
determinînd cheltuieli majore cu caracter umanitar,
dar şi tensiuni sociale. În cazul, însă, când ţările
vecine au un control adecvat al frontierei, un grad
de corupţie redus, un nivel de trai decent, este

posibil de a constitui un cadru legal şi instituţional
sigur în faţa imigraţiei ilegale, contrabandei,
comerţului cu droguri, arme s.a. UE are ca obiectiv
formarea a unui ,, cerc de prieteni´´ cu care să
menţină relaţii durabile în diferite domenii. Acest
interes al Uniunii Europene, cu siguranţă, nu este în
contradicţie cu interesele statelor vecine, inclusiv
Republica Moldova.
Principiile fundamentale ale Politicii
Europene de Vecinătate au fost prezentate de
Comisia Europeană la 12 mai 2004, cu puţin timp
după aşa numitul ,,bing bang´´- lărgirea UE cu 10
state noi, creându-se o situaţie politico-economică
complet diferită. Relaţiile Uniunii Europene cu
ţările vecine sunt determinate de acorduri
contractuale. Pentru a lua în consideraţie mai bine
specificul fiecărui stat, cerinţele şi aşteptările
acestora, Comisia Europeană a elaborat un Raport
de ţară pentru toţi partenerii. Acest raport a
examinat situaţia curentă, inclusiv aspectele
politice, sociale şi economice, a identificat un set
de aspecte necesare de luat în consideraţie. Ca
rezultat al acestor studii au fost elaborate Planuri de
acţiuni specifice fiecărui stat. Aceste planuri
constituie puncte de referinţă în privinţa
implementării diferitor acţiuni, a asistenţei acordate
şi asigură o monitorizare mixtă a derulării
reformelor. Prin urmare, Strategia
Politicii
Europene de Vecinătate include următoarele etape
consecutive:
9 Stabilirea relaţiilor contractuale cu vecinii;
9 Elaborarea Raportului de ţara;
9 Semnarea şi punerea în vigoare a Planului
de Acţiuni;
9 Implementarea şi monitorizarea.
Planurile de Acţiune au la bază angajamentul
pentru valorile comune- respectul pentru drepturile
omului, inclusiv drepturile minorităţilor, supremaţia
legii, o bună guvernare, promovarea unei bune
relaţii cu vecinii, respectarea principiilor economiei
de piaţă şi a dezvoltării durabile. În Planurile de
Acţiuni este definit un set de priorităţi, a căror
realizare se soldează cu o apropiere de UE. Aceste
priorităţi acoperă mai multe domenii cum ar fi:
Dialogul politic –
lupta împotriva
terorismului şi a proliferării armelor de distrugere în
masă, rezolvarea conflictelor regionale;
Politica economică şi socială – promovarea
participarii în programele UE, precum şi
îmbunătăţirea interconexiunii şi a legăturilor cu UE
(transport, energie s.a.);
Justiţie şi afaceri interne - cooperarea în asa
domenii precum - managementul frontierelor,
migraţia, traficul cu fiinţe umane, droguri şi arme,
crima organizata ş.a.
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După cum am evidenţiat anterior, există două
tipuri de acorduri, cu partenerii, în Est- Acordul de
Cooperare şi Parteneriat, iar cu vecinii din regiunea
Mării Mediterane- Acordul de Asociere. Cu toate
aceste divergenţe, toate acordurile includ dialogul
politic şi cooperarea economică, astfel prevederile
Politicii Europene de Vecinătate vin ca un
instrument suplimentar, cu un caracter aplicativ
pronunţat.
În ceia ce priveşte Republica Moldova,
raportul de ţară a fost prezentat în mai 2004, Planul
de Acţiuni a fost aprobat în decembrie 2004 şi a
întrat în vigoare în februarie 2005.
Planul de Acţiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană include 80 de obiective şi 294
de acţiuni/ măsuri de urmat în următoarele domenii
principale- dialogul politic şi reformele, cooperarea
pentru soluţionarea conflictului transnistrean,
reforma şi dezvoltarea social-economică, comerţul,
piaţa şi reforma regulatorie, cooperarea în domeniul
justiţiei, transport, energie, telecomunicaţii, mediu
şi cercetări, dezvoltare şi inovaţii, contactele
interumane. Majoritatea acestor obiective şi
acţiuni/măsuri sunt pe responsabilitatea Republica
Moldova, 14 se referă explicit la UE, iar 40 vizează
în egală măsură UE şi Republica Moldova.
Din păcate, Politica Europeana de Vecinătate
nu prevede expres dreptul ţărilor semnatare de a
adera la Uniunea Europeană nici măcar în viitorul
îndepărtat. Iar, în cazul Republica Moldova, deşi
perioada de implementare a Planului de Acţiuni
prevedea 3 ani şi a expirat încă în 2008, nu a fost
semnat un nou acord ce ar avansa relaţiile cu UE.
Ar însemna aceasta oare că orientarea Republica
Moldova spre UE este una greşită şi după cum spun
unii experţi ,,neangajaţi” politic –nimeni acolo nu
ne aşteaptă? Pentru examinarea acestui subiect,
prezintă interes modul în care UE primeşte decizii
şi, respectiv, cum a fost elaborată Politica
Europeană de Vecinătate.
Procesul decizional este unul destul de
complex şi include mai mulţi actori. După cum am
văzut, la etapa incipientă, statele europene membre
UE pot interveni cu iniţiative proprii în cadrul
Consiliului European, dar Comisia Europeană va
elabora un draft asupra chestiunii respective.
Nu ne vom aprofunda asupra aspectelor
tehnice de luare a deciziei, doar vom evidenţia
faptul că diferite state au avut viziuni diferite
referitor la aceasta politică. De exemplu Italia
consideră că în privinţa politicii externe este
important de dezvoltat dimensiunea de sud ale
relaţiilor UE şi stabilirea unor relaţii speciale cu
Rusia, considerând necesar menţinerea unei balanţe
geografice ,,corecte” pentru Uniunea Europeană.
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Politica Europeană de Vecinătate o vedea ca o
alternativă la lărgirea UE. Această optică a viziunii
sale a fost determinată de interesele sale naţionale
şi, după cum observăm, a fost mai puţin favorabilă
pentru ţările vecine din est, inclusiv Republica
Moldova. În acelaşi timp, Polonia, deşi la etapa
consultaţiilor nu a fost membră a UE şi nu a fost
implicată în procesul de negociere, fiind invitată să
participe la şedinţele Consiliului începând cu a
doua parte al anului 2003 sub preşedinţia Italiei,
pentru a-şi prezenta opiniile şi sugestiile fără a avea
dreptul la vot, a devenit un avocat inflăcărat pentru
promovarea intereselor pe aşa numita ,,Dimensiune
de Est”. Astfel viziunea strategică a acestei ţări în
privinţa Politicii de Vecinătate se referea la:
9 Crearea unei dimensiuni separate, cea de
Est;
9 Specificarea strictă geografică;
9 Pregătirea ţărilor prin implementarea
politicii la viitoarea aderare.
Aceasta demonstrează interesul Poloniei
pentru aşa ţări ca Republica Moldova şi Ucraina,
considerând oportun acordarea perspectivei clare
de aderare.
Viziunea ţărilor europene este dinamică, iar
factorii geopolitici şi democratizarea, evoluţia
socio-economică a ţărilor vecine poate schimba şi
modifica atitudinea ţărilor membre UE referitor la o
aşa problemă ,,spinoasă” cum ar fi lărgirea. Luând
în consideraţie şi lărgirea spre Est, începînd cu 2004
a 10 ţări din această regiune, susţinerea potenţială
instituţională din cadrul Uniunii Europene pentru
Republica Moldova a crescut. Acest aspect a
devenit evident, după ce proiectul iniţiat de Polonia
şi pregătit în cooperare cu Suedia referitor la
Parteneriatul Estic a fost prezentat la Consiliul de
Relaţii Externe şi Afaceri Generale în Brussel la 26
mai 2008, iar, deja, la 9 mai 2009 Parteneriatul
Estic a fost inaugurat la summitul UE cu ţările
partenere (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Moldova şi Ucraina).
Parteneriatul
Estic
este
un
forum
instituţionalizat ce are ca obiect de discuţii
liberalizarea regimului de vize sau a comerţului.
Parteneriatul Estic include promovarea democraţiei,
a dreptului omului şi funcţionarea statului de drept,
precum şi asigurarea principiilor economiei de
piaţa, dezvoltarea sustenabilă şi a unei mai bune
guvernări, fiind considerată o regiune de importanţă
strategică. Parteneriatul Estic este un cadru ce
asigură condiţii pentru semnarea Acordului de
Asociere dintre UE şi ţările ce au progresat suficient
de mult în privinţa promovării principiilor şi
valorilor comune. Mai nou, UE abordează în relaţia
sa cu vecinii principiul ,,more for more” ( mai
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mult pentru mai mult ). Astfel ţările ce avansează în
reforme primesc mai mult suport atît la nivel de
expertiză, cât şi financiar.
Republica Moldova este leader, la acest
moment, dintre ţările Parteneriatului Estic şi la
summitul de la sfârşitul anului 2013 din Vilnius î-şi
propune să semneze acordul de asociere cu Uniunea
Europeană. Percepţia Republica Moldova de către
cei mai importanţi actori decizionali din UE este
una pozitivă, iar examinarea perspectivei de aderare
în viitor nu mai este un tabu, datorită necesităţii
dezvoltării a unei ,,istorii de succes” şi, astfel,
stimulării relaţiilor cu alte state vecine din regiune.
Republica Moldova trebuie să realizeze
reformele necesare pentru modernizare şi apropiere
de standardele UE, să comunice, să dezvolte relaţii
cu instituţiile Uniunii Europene şi ţările membre, iar
,,portiţa” oportunităţii de aderare va apărea cu
siguranţă.
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