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Spre deosebire de alte regiuni europene (Europa Centralã, Þãrile Baltice),
unde noile state democratice au reuºit sã gãseascã relativ repede interese comune
care le-au apropiat ºi ajutat în procesul de consolidare ºi modernizare, dispariþia
Tratatului de la Varºovia ºi sfârºitul Rãzboiului Rece au gãsit zona Balcanilor
total nepregãtitã pentru o evoluþie relativ normalã spre societãþi democratice, ca-
pabile sã se integreze în spaþiul vest-european. Lipsa unor forþe politice ºi a unor
structuri instituþionale în stare sã asigure stabilitate ºi dezvoltare au grãbit ºi ac-
celerat dezintegrarea Iugoslaviei, care a jucat nefastul rol de propagator al unui
vacuum de securitate în Balcani. Diferendele politice, culturale, religioase, eco-
nomice, care existau în întreaga regiune de multe decenii, dar care în spaþiul
iugoslav au fost exacerbate imediat dupã 1990, au fãcut imposibilã soluþionarea
pe cale paºnicã a procesului de disoluþie a statului iugoslav.

S-a ajuns astfel la izbucnirea rãzboaielor etnice ºi religioase în aproape toate
republicile ex-iugoslave (Slovenia, Croaþia, Bosnia-Herþegovina, ulterior
Kosovo ºi Macedonia), rãzboaie de o intensitate nemaicunoscutã în Europa dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial ºi care nu au putut fi aplanate prin instituirea
embargourilor economice ºi militare asupra pãrþilor în conflict.

Faza iniþialã a crizelor din Balcani a fost caracterizatã de lipsa unei strategii
coerente a comunitãþii internaþionale în general ºi a UE în particular, faþã de
aceastã zonã. În faþa exploziei de declaraþii de independenþã a republicilor din
componenþa Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Comunitatea Europeanã
ºi-a dovedit incapacitatea de a acþiona ca actor distinct ºi important al sistemului
internaþional. Iar imaturitatea pe plan extern a CE s-a manifestat plenar în mo-
mentul în care, la 21 decembrie 1991, Germania a recunoscut unilateral Slovenia
ºi Croaþia, împotriva poziþiei reþinute a celorlalþi membri. În aceastã situaþie, la
15 ianuarie 1992, CE a fost practic nevoitã sã recunoascã ºi ea aceste douã state.
Pentru a nu mai fi pusã într-o posturã delicatã, la începutul lui aprilie 1992, Co-
munitatea Europeanã a fost cea care a recunoscut prima independenþa Bosniei-
Herþegovina. Aceste evenimente au contribuit ºi ele la definirea ºi implemen-
tarea unei Politici Externe ºi de Securitate Comune (PESC) a UE, aºa cum ºi-a
gãsit materializarea în cadrul Tratatului de la Maastricht (intrat în vigoare la 1
noiembrie 1993).
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Între timp, conflictele din Balcani au izbucnit cu violenþã ºi s-au dovedit tot
mai intense: dacã în cazul Sloveniei practic au fost numai câteva zeci de victime,
în Croaþia numãrãm peste 15.000 de morþi ºi dispãruþi, iar în Bosnia-Herþegovina
se ajunge la circa 220.000 de morþi ºi dispãruþi. Odatã cu izbucnirea rãzboiului
în Bosnia-Herþegovina, comunitatea internaþionalã (prezentã în special prin in-
termediul UE) s-a dovedit total depãºitã în gestionarea unei astfel de situaþii.
Embargourile comercial, petrolier ºi aerian, precum ºi blocada navalã împotriva
Iugoslaviei (alcãtuitã acum doar din Serbia ºi Muntenegru) nu conduc la deza-
morsarea crizei. Planurile reprezentanþilor comunitãþii internaþionale sunt res-
pinse unul dupã altul de cãtre beligeranþi.

Momentul iunie 1993, când UE a definit, la Copenhaga, criteriile necesare a
fi îndeplinite pentru admiterea de noi membri în Uniune, nu a însemnat o schim-
bare de atitudine a acestei organizaþii — Balcanii au fost excluºi din nou de pe
agendã, iar necesitatea unei strategii pentru redresarea zonei a fost ignoratã în
continuare1.

Anul 1994 reprezintã momentul lansãrii Pactului de Stabilitate în Europa
(Pactul Balladur), însã criticile la adresa iniþiativei se referã tocmai la faptul cã
acesta era destinat sã stabilizeze regiuni care deja atinseserã un anumit grad de
stabilitate ºi în care procesul de cooperare regionalã se afla pe o traiectorie
ascendentã (este vorba de Þãrile Baltice, respectiv de þãrile Europei Centrale ºi
de Est), în timp ce adevãratul „bolnav“ al Europei, zona Balcanilor, era în conti-
nuare neglijatã (se specifica expres faptul cã Pactul „urmãreºte un obiectiv de
diplomaþie preventivã ºi nu se referã, deci, la þãrile în conflict“)2. În acelaºi an,
1994, a fost creat „Grupul de Contact“, alcãtuit din Franþa, Germania, Italia,
Marea Britanie, Rusia ºi SUA ºi care urmãreºte armonizarea politicilor balcanice
ale acestor mari puteri, direct interesate în regiune. În cadrul Strategiei adoptate
de Uniunea Europeanã la Essen în decembrie 1994, UE a subliniat de o manierã
foarte clarã nevoia de a se crea reþele coerente de cooperare regionalã, funcþio-
narea acestora urmând a constitui un argument important în evaluarea gradului
de pregãtire a statelor candidate la integrarea în UE. Din nou, nici un fel de re-
ferinþã concretã nu este fãcutã la zona Balcanilor.

Anul 1995 reprezintã un moment de cotiturã în evoluþia crizelor din Balcani.
NATO lanseazã o serie de lovituri aeriene împotriva unor instalaþii militare
sârbeºti. Grupul de Contact pregãteºte un nou plan de pace, pe care îl parafeazã
la Dayton/SUA preºedinþii Izetbegovici (Bosnia-Herþegovina), Tudjman
(Croaþia) ºi Miloºevici (Iugoslavia), dupã trei sãptãmâni de negocieri (încã o
datã, s-a dovedit cã e nevoie de implicarea SUApentru rezolvarea unei crize care
ar fi trebuit soluþionatã de europeni). Încã o datã, s-a demonstrat cã PESC nu era
suficient de maturã pentru a susþine o poziþie coerentã a UE pe scena internaþio-
nalã. La 14 decembrie 1995, la Paris (europenii trebuiau implicaþi, pentru a pre-
lua eforturile financiare necesare reconstrucþiei regiunii), este semnatAcordul de
pace pentru fosta Iugoslavie. Teritoriul bosniac este împãrþit între Federaþia
Croato-Musulmanã (51%) ºi Republica Sârbã din Bosnia (49%); forþele NATO
(IFOR) au fost desfãºurate în Bosnia3. Astfel, reconstrucþia Balcanilor putea
începe. Comunitatea internaþionalã, în special prin intermediul UE, a început sã
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pompeze importante sume de bani în aceastã zonã. Oficialii europeni au omis
însã un amãnunt esenþial: nu existau structuri politico-administrative viabile, ca-
pabile sã elaboreze planuri ºi sã urmãreascã transpunerea lor în practicã. În acest
context, Balcanii au devenit o imensã gaurã neagrã în care, odatã fondurile
intrate, traiectoria acestora nu mai poate fi controlatã. De altfel, regiunea este
departe de a fi stabilizatã eficient, fiind nevoie de prelungirea succesivã a man-
datelor forþelor de stabilizare ºi experþii considerã cã vor mai trece încã mulþi ani
pânã când soldaþii ºi poliþiºtii strãini sã poatã pleca din regiune4.

1997 s-a dovedit a fi din nou un an extrem de dificil, de data aceasta pentru
Albania. Tulburãrile sociale foarte grave au dus la imposibilitatea guvernãrii
þãrii; Uniunea Europei Occidentale — UEO („braþul armat“ al UE, conform
Tratatului de la Amsterdam) nu a reuºit sã acþioneze ca organizaþie, din cauza
diferendelor dintre statele membre. În cele din urmã, operaþiunea ALBA
(„coalition of the willing“) a fost lansatã sub conducerea Italiei, direct interesatã
în soluþionarea crizei, iar situaþia a intrat sub control. Din nou se poate spune cã
UE nu era pregãtitã pentru o astfel de situaþie, þãrile membre nefiind de acord sã
declanºeze o operaþiune sub conducerea UEO5.

A mai fost nevoie de o crizã majorã, respectiv momentul Kosovo, 1999,
pentru a se pune bazele Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE),
o iniþiativã aparent suficient de concretã a UE, având drept scop sã contribuie la
instaurarea pãcii, stabilitãþii ºi prosperitãþii în regiune.

În sfârºit, la aproape zece ani de la izbucnirea crizelor din Balcani, UE a con-
ºtientizat nevoia unei abordãri coerente faþã de Balcani. Ca atare, la 10 iunie
1999, în cadrul summit-ului UE de la Köln, Uniunea a lansat Pactul de Stabili-
tate pentru Europa de Sud-Est (PSESE), prima iniþiativã europeanã menitã sã
coordoneze eforturile comunitãþii internaþionale în procesul de stabilizare a
regiunii. În documentul de fondare a Pactului se aratã cã mai mult de 40 de state
ºi organizaþii partenere s-au angajat sã sprijine þãrile sud-est-europene „în efortu-
rile lor pentru a stimula pacea, democraþia, respectarea drepturilor omului ºi
prosperitatea economicã cu scopul de a se realiza stabilitatea întregii regiuni“6.
Pactul de Stabilitate a fost reconfirmat ºi inaugurat la întâlnirea la nivel înalt de
la Sarajevo, din 30 iulie 1999, a pãrþilor semnatare.

Þelurile anunþate sunt ambiþioase: „Dorim, a declarat ministrul de externe
german Joschka Fischer cu ocazia prezentãrii Pactului, sã reeditãm succesul in-
tegrãrii europene“. Ceea ce dupã 1945 s-a fãcut pentru Apus ºi dupã 1989 pentru
Rãsãrit, comunitatea internaþionalã trebuie acum sã facã pentru Europa de Sud-
Est. ªi anume, sã se asigure cã pacea durabilã în regiune se va instaura prin de-
mocraþie, economie de piaþã ºi ancorarea în structurile euro-atlantice. Pactul de
stabilitate, conceput pe baza propunerilor lansate de ministrul Fischer, prevede
ca statele din Europa de Sud-Est sã fie susþinute financiar ºi cu know-how în
eforturile pe care le depun în vederea promovãrii pãcii ºi a democraþiei7.

Obiectivele Pactului8 se referã la:
— diminuarea ºi eliminarea potenþialului conflictual al regiunii;
— încurajarea ºi sprijinirea dezvoltãrii unor regimuri politice democratice în

statele regiunii ºi a unor economii de piaþã prospere ºi competitive în aceste state;
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— aprofundarea cooperãrii regionale, transfrontaliere ºi accentuarea fluxu-
rilor economice ºi politice între statele regiunii ºi între acestea ºi UE;

— crearea condiþiilor pentru deplina integrare a regiunii în structurile poli-
tice, economice ºi de securitate euro-atlantice;

— combaterea corupþiei, a terorismului ºi crimei organizate.
Pe lângã þãrile membre ale UE, la Pact s-au alãturat printre altele SUA ºi

Japonia; pe termen lung, Europa de Sud-Est trebuia sã poatã opta pentru inte-
grarea în NATO, integrarea în structurile euro-atlantice urmând sã schimbe lo-
gica politicii în regiune. Astfel, marea mizã o constituie eliminarea vechilor ºi
numeroaselor animozitãþi existente atât între statele din zonã, cât ºi între comu-
nitãþile ce compun aceste state, majoritatea fiind departe de a fi omogene din
punct de vedere etnic. Uniunea Europeanã, în primul rând, conºtientizeazã faptul
cã stabilitatea vestului continentului nu poate fi asiguratã atât timp cât în Balcani
existã convulsii politice, etnice, sãrãcie, iar societãþile de aici nu sunt sprijinite
pentru a se putea integra, mai devreme sau mai târziu, în comunitatea europeanã
(acest lucru nu a fost înþeles de capitalele occidentale în timpul crizei bosniace
din 1992–1995).

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale
Germania, Wolfgang Ischinger, evidenþia în vara anului 1999 diferenþele structu-
rale între acþiunea de pacificare a Bosniei ºi cea a NATO din Kosovo: „În 1995,
când conflictul din Bosnia a fost rezolvat din punct de vedere militar ºi politic,
aportul militar american a fost singurul decisiv. Statele Unite au venit în Bosnia
cu cel mai mare contingent ºi comandantul suprem era un american. Negocierile
au avut loc la Dayton. Preºedintele american a fost primul care a putut sã anunþe
ceea ce s-a obþinut la Dayton. Aºadar totul a fost — în lipsa unei alternative —
definit ºi dominat de Statele Unite. Sã comparãm acum situaþia cu conflictul din
Kosovo. Aº dori sã nu fiu greºit înþeles: ºi în acest caz rolul militar al Statelor
Unite a fost decisiv. Fãrã acesta succesul nici nu ar fi fost posibil. Pe plan sim-
bolic însã, lucrurile se prezintã puþin diferit. Aceasta s-a putut constata la alcã-
tuirea trupelor KFOR. Generalul care deþine comanda este un englez. Marea
Britanie pune la dispoziþie cel mai mare contingent, urmatã de Germania, Franþa
ºi Statele Unite. Soluþiile pentru rezolvarea conflictului ºi instaurarea pãcii nu au
venit exclusiv de la Washington, ci au existat ºi contribuþii esenþiale germane ºi
europene. Tratativele de pace nu au avut loc în Statele Unite, ci la Helsinki,
Moscova, Köln ºi Petersberg, în apropiere de Bonn... astfel lucrurile au evoluat
treptat în direcþia corectã... þelul nostru trebuie sã fie acela ca Uniunea Euro-
peanã sã ajungã treptat sã fie capabilã sã soluþioneze cu mijloace proprii situaþii
de crizã“9.

În continuarea interviului, secretarul de stat german, referindu-se la perspec-
tiva unei pãci durabile în Europa, afirmã: „În Balcani, în statele din sud-estul
Europei, existã factori de instabilitate de naturã socialã, istoricã ºi politicã. În
aceastã regiune nu existã plasa strânsã a integrãrii care s-a format la noi în de-
cursul a patruzeci sau cincizeci de ani ºi care astãzi face ca un conflict armat cu
vecinii noºtri sã devinã imposibil. Lipsesc mãsuri care sã încurajeze încrederea,
lipsesc reglementãri privind dezarmarea, lipsesc reþele de transport transfronta-
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liere, lipsesc sisteme de comunicare. La aceºti factori se mai adaugã ºi vederi
etnice înguste. Aceastã constatare a fost de altminteri ºi punctul de plecare
pentru Pactul de Stabilitate aºa cum l-a prezentat ministrul de externe Fischer“10.

Oficialii occidentali considerã cã þãrile din aceastã regiune trebuie sã fie o-
rientate spre un magnet, în speþã Uniunea Europeanã, chiar dacã pe termen scurt
ºansele lor de aderare sunt practic nule. Pactul de Stabilitate este însã gândit
pentru a oferi o ºansã realã în urmãtorul deceniu acestui „butoi de pulbere al
Europei“. Dar cum în lipsa banilor asemenea proiecte rãmân fãrã finalitate, se
urmãreºte oferirea de stimulente economice, precum ºi consolidarea climatului
general din regiune pentru ca potenþialii investitori occidentali sã poatã veni cu
încredere.

Aceasta înseamnã, în spectrul politic, încurajarea ºi sprijinirea forþelor demo-
cratice pentru a remodela societãþile din regiune în sens european, dupã un dece-
niu de distrugeri ºi pierderi incalculabile, pentru a continua ºi completa procesul
de tranziþie la economia de piaþã ºi pentru adaptarea structurilor lor interne ºi
externe de securitate în concordanþã cu principiile NATO. Or, este dificilã atin-
gerea unor asemenea obiective sub presiunea crizelor din regiune. Toate statele
din regiune, inclusiv Serbia ºi partenerul sãu federal Muntenegru, sunt conºtien-
te sau devin conºtiente de acest lucru.

În ceea ce priveºte principalii actori implicaþi în stabilizarea Balcanilor, se
pot menþiona11:

a) State din Europa de Sud-Est (Bulgaria, Grecia, România, Turcia).
b) NATO.
c) Uniunea Europeanã.
d) Grupul de Contact: Franþa, SUA, Germania, Federaþia Rusã, Italia, Marea

Britanie.
e) Organizaþii internaþionale ºi (sub)regionale (Organizaþia Naþiunilor Unite

— ONU, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est — PSESE, Procesul
Reuniunilor Miniºtrilor Apãrãrii din Europa de Sud-Est (SEDM), Iniþiativa
NATO pentru Europa de Sud-Est — SEEI, Iniþiativa de Cooperare în Europa de
Sud-Est — SECI, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est — SEECP).

Dupã un start promiþãtor, PSESE s-a dovedit a nu avea totuºi succesul
scontat. La Conferinþa Donatorilor PSESE (Bruxelles, martie 2000), au fost adu-
nate fonduri în valoare de circa 2,4 miliarde euro, în special pentru proiecte me-
nite sã conducã la reconstrucþia ºi dezvoltarea economicã a regiunii. Contribuþia
donatorilor din statele membre ale UE s-a ridicat la aproape 66% din valoarea
totalã, faþã de numai 3,5% cât a fost contribuþia SUA. În acelaºi an, cu ocazia
summit-ului de la Zagreb (noiembrie 2000), UE a lansat primele elemente ale
unei strategii concrete faþã de Balcanii Occidentali, având ca principal element
Procesul de Stabilizare ºi Asociere12. S-a afirmat pentru prima oarã cã strategia
UE este de a aduce þãrile din regiune cât mai aproape de perspectiva integrãrii
europene.

Evaluarea UE faþã de statele vizate de acest proces pare însã a nu fi fost una
tocmai elocventã, la scurt timp dupã semnarea primului Acord de Stabilizare ºi
Asociere cu FYROM (Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei) la 23 martie
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2001, aceastã þarã plonjând într-o profundã crizã, datorate problemelor dintre
minoritatea albanezã (reprezentând circa 25% din populaþie) ºi populaþia majo-
ritarã, de origine macedoneanã. Iniþial, eforturile comunitãþii internaþionale de a
stabiliza situaþia s-au dovedit a fi în zadar. Reprezentanþii UE, NATO ºi OSCE
au fãcut nenumãrate turnee în regiune, pentru a aduce pace în zonã. În cele din
urmã, Acordurile de la Ohrid au reuºit sã aducã la masa tratativelor pãrþile impli-
cate în conflict, iar situaþia sã se amelioreze13. Din nou, rolul major în stabiliza-
rea situaþiei l-a avut desfãºurarea de trupe NATO pentru colectarea armamen-
tului utilizat de insurgenþi. În cursul lunii martie 2002 a fost organizatã o confe-
rinþã a donatorilor, pentru adunarea de fonduri necesare reconstrucþiei FYROM,
Comunitatea Europeanã deþinând, din nou, rolul principal în acest domeniu (s-au
adunat cu acest prilej fonduri în valoare de aproximativ 500 milioane dolari).

Implicarea Uniunii Europene în Balcani

1. Contribuþii financiare
În perioada 1991–1999, UE a contribuit cu mai mult de 17 miliarde euro în

domeniile dezvoltãrii ºi ajutorului umanitar pentru Europa de Sud-Est; în plus,
în cadrul procesului de negociere cu Bulgaria ºi România, UE acordã sprijin
nerambursabil în valoare de peste 6 miliarde euro, în perioada 2000–2006. 80%
din volumul exporturilor þãrilor balcanice se îndreaptã spre spaþiul comunitar,
care este perceput ca principalul stimulent în modernizarea regiunii, mai ales cã
în 2004 Slovenia a devenit membru al UE, iar Croaþia începe anul acesta nego-
cierile de aderare; Bulgaria ºi România trebuie sã devinã membre ale UE din
2007 sau cel târziu 200814.

În decembrie 2000, Consiliul UE a adoptat un regulament (Regulation) pentru
furnizarea de asistenþã þãrilor din zona Balcanilor Occidentali. În cadrul progra-
mului de Asistenþã Comunitarã pentru Reconstrucþie, Dezvoltare ºi Stabilizare
(CARDS), UE continuã sã sprijine revenirea ºi reintegrarea refugiaþilor din
Bosnia-Herþegovina. Pentru implementarea CARDS, UE a prevãzut utilizarea
unor fonduri comunitare care se ridicã la circa 4,5 miliarde euro pe perioada
2000–2006.

2. Promovarea reconstrucþiei în Serbia ºi Muntenegru
UE a ajutat ºi continuã sã ajute Serbia sã redevinã membru cu drepturi depli-

ne al familiei europene ºi al comunitãþii internaþionale, prin deblocarea în ultimii
ani a sute de milioane euro ca ajutoare de urgenþã ºi, în special, prin dezvoltarea
simultanã a unei strategii pe termen lung pentru promovarea reformei instituþio-
nale ºi reconstrucþiei economice. Marile companii occidentale sunt impulsionate
de structurile europene sã investeascã în spaþiul iugoslav, rezultatele fiind cel
puþin promiþãtoare, Serbia înregistrând un ridicat ritm de dezvoltare economicã
dupã anul 2004.

În Kosovo, Uniunea Europeanã este de departe cel mai important donator în
domeniul reconstrucþiei ºi asistenþei umanitare, alocând pânã în 2005 peste 4
miliarde euro în programe non-militare.
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3. Contribuþii cu trupe
Atât în Kosovo cât ºi în Bosnia-Herþegovina, statele membre ale UE au anga-

jat un important numãr de militari: 65% din cei 46.000 militari ai Forþei NATO
din Kosovo (KFOR) provin din state membre ale UE, procentajul total al contri-
buþiilor statelor europene (membre ºi nonmembre ale UE) ridicându-se la 75%
din totalul trupelor, faþã de 15% militari din SUA; de asemenea, 60% din cei
23.000 militari ai Forþei de Stabilizare a Pãcii (SFOR) în Bosnia-Herþegovina
proveneau din state membre ale UE, faþã de 21% din SUA. Începând cu decem-
brie 2004, peste 7.000 de soldaþi din EUFOR au înlocuit Forþele de Stabilizare,
SFOR, de sub conducerea NATO. În acelaºi timp, UE gestioneazã din ianuarie
2003 Forþa Internaþionalã de Poliþie (IPTF) din Bosnia-Herþegovina15.

Pactul de Stabilitate, puternic mediatizat ºi susþinut, a trecut oarecum pe plan
secund dupã 11 septembrie 2001, prioritãþile fiind acum legate de lupta împo-
triva terorismului. În spatele aparenþelor lucrurile evolueazã în sens pozitiv, deºi
într-un ritm mai lent decât se prognoza. La încheierea mandatului, coordonatorul
special al Pactului, Bodo Hombach, a fost înlocuit cu Erhard Busek, care a con-
tinuat activitãþile preluate de la predecesorul sãu.

Organizaþional, Pactul se bazeazã pe Coordonatorul special (în prezent dr.
Erhard Busek) ºi pe echipa sa alcãtuitã din 30 de persoane. Cea mai importantã
sarcinã a acestui organism constã în a alinia strategiile partenerilor, a coordona
iniþiativele existente ºi a celor noi ce apar în regiune ºi a ajuta la evitarea activitã-
þilor dublate. Sediul central al coordonatorului special se aflã la Bruxelles, acesta
conducând cel mai important instrument al Pactului ºi anume Masa Regionalã,
alcãtuitã din trei mese de lucru: Masa de lucru I pentru democratizare ºi dreptu-
rile omului; Masa de lucru II pentru reconstrucþie economicã, cooperare ºi dez-
voltare; Masa de lucru III pentru problemele securitãþii, care are douã submese,
una pentru securitate ºi apãrare ºi alta pentru justiþie ºi afaceri interne16.

Structura ºi metodele de lucru sunt asemãnãtoare cu cele ale OSCE. O carac-
teristicã specialã a Pactului de Stabilitate constã în aceea cã la mesele regionale
ºi de lucru reprezentanþii þãrilor din sud-estul european se aflã, pentru prima
datã, pe picior de egalitate cu acele organizaþii internaþionale ºi instituþii finan-
ciare în procesul de elaborare a viitorului regiunii lor ºi de stabilire în comun a
prioritãþilor ºi conþinutului din toate cele trei domenii de lucru.

Comisia Europeanã ºi Banca Mondialã au fost numite sã coordoneze asistenþa
economicã în regiune. Ele alcãtuiesc Grupul de Conducere la Nivel Înalt format
din miniºtri de finanþe ai þãrilor „Grupului celor 8“ ºi UE ºi lucreazã împreunã
cu reprezentanþii instituþiilor financiare internaþionale ºi cu coordonatorul special.

La modul general, Pactul de Stabilitate a intensificat cooperarea (ca parte in-
tegralã a mandatului sãu ºi ca element de calificare a þãrilor zonei pentru a
deveni membre ale UE); prin îmbunãtãþirile considerabile din ultimii doi ani a
devenit organismul stabil al dialogului interguvernamental regional. Procesul
iniþiat de el a fost treptat transferat cãtre statele din regiune, gãsindu-ºi expresia
în revitalizarea Procesului de Cooperare Sud-Est-Europeanã (PCSEE), în reacþia
regionalã ºi internaþionalã bine orchestratã faþã de criza din FRI Macedonia,
precum ºi în multe propuneri de proiecte regionale ºi iniþiative concrete precum
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negocierea acordurilor bilaterale de comerþ liber, un Contract de Investiþii
desemnat sã promoveze investiþiile private în regiune ºi programele de luptã îm-
potriva corupþiei, crimei organizate ºi terorismului17.

Prima Conferinþã Parlamentarã a UE ºi þãrilor Pactului de Stabilitate, þinutã
la 17 ºi 18 septembrie 2001, la Bruxelles, a stabilit relaþii strânse de lucru între
instituþiile parlamentare europene ºi structurile Pactului de Stabilitate. Parla-
mentul European ºi Adunãrile Parlamentare ale OSCE ºi ale Consiliului Europei
au fost de acord, în iunie 2001, sã sponsorizeze structurile Pactului, acoperind toate
aspectele meselor de lucru ale acestuia prin crearea unei Troici Parlamentare.

Conferinþa Regionalã a Pactului desfãºuratã la Bucureºti18, în zilele de 25 ºi
26 octombrie 2001, a dat un puternic impuls Pactului ºi a arãtat sprijinul solid al
comunitãþii internaþionale pentru aceastã regiune; au fost luate angajamente
financiare de aproape 3 miliarde de euro destinate în principal demarãrii a 27 de
proiecte de infrastructurã (2,4 miliarde) ºi soluþionãrii problemelor refugiaþilor
(500 de milioane).

Dupã admiterea Republicii Federative Iugoslavia, la 26 octombrie 2000, a
urmat integrarea treptatã a ei în structurile meselor de lucru ale Pactului ºi în
substructurile lui. Chiar înainte de schimbãrile democratice din Belgrad, Pactul
a promovat sprijinul pentru oraºele guvernate atunci de opoziþie, prin procesul
Szeged, iniþiat în octombrie 1999, ºi prin asistenþã acordatã mass-media din Serbia.

Un Pachet de Start Rapid (Quick Start Package) a fost prezentat de coordona-
torul Pactului la Conferinþa de Finanþare Regionalã (29–30 martie 2002), ocazie
cu care instituþii occidentale s-au angajat sã sprijine dezvoltarea regionalã cu 2,4
miliarde euro. Pe aceastã bazã, peste un an, 244 de proiecte ale tuturor celor trei
mese de lucru au început sã fie puse în aplicare. Acest pachet de start rapid nu
numai cã a generat sume adiþionale semnificative de sprijinire a regiunii, ci a dus
ºi la o mai rapidã prelevare a fondurilor de ajutorare promise anterior19. Pentru ca
fondurile sã nu fie deturnate, au fost stabilite proceduri clare ºi transparente de pro-
movare a proiectelor de interes regional sub supravegherea Comisiei Europene.

Referitor la revenirea refugiaþilor la casele lor sub auspiciile Pactului de
Stabilitate, Croaþia, Bosnia-Herþegovina ºi Iugoslavia au fost de acord sã rezolve
în comun situaþia a peste 1,2 milioane de refugiaþi ºi persoane dislocate de la ca-
sele lor. A fost adoptatã Carta Libertãþii Mass-Media la Salonic, în iunie 2000,
prin care participanþii au fost de acord sã se asigure cele mai înalte standarde de
libertate a expresiei. S-a lansat aºa-numita „dezbatere publicã“ pentru a defini
cerinþele reformei ºi a ajuta þãrile respective sã ajungã la standardele ºi normele
recunoscute internaþional. Au fost create sau revitalizate grupuri de lucru naþio-
nale în ºapte þãri din regiune.

Un memorandum privind Liberalizarea Comerþului ºi Facilitãþi pentru þãrile
sud-est-europene, semnat la Bruxelles, are ca obiectiv principal realizarea unei
reþele de acorduri de comerþ liber în regiune ºi crearea unei pieþe de 55 de mi-
lioane de consumatori, în deplinã concordanþã cu regulile Organizaþiei Mondiale
a Comerþului ºi cu obligaþiile fiecãrei þãri faþã de Uniunea Europeanã20.

Pentru a întãri dialogul de securitate ºi a promova controlul armamentelor ºi
mãsurile de construire a încrederii, partenerii Pactului de Stabilitate au creat, în
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Zagreb, Centrul Regional de Control al Armamentelor, Verificare ºi Implemen-
tare a Asistenþei, la care participã 18 state; un plan regional de acþiune în vederea
reducerii armelor uºoare a fost aprobat în noiembrie 2001. Sprijinirea reformei
în domeniul apãrãrii ºi calmarea consecinþelor reducerii structurilor militare este
un exemplu pozitiv creat de Pactul de Stabilitate între agenþiile specializate ºi
þãrile regiunii, în acest caz NATO, Banca Mondialã, Bulgaria ºi România.

Iniþiativa Pactului de Stabilitate Anti-Corupþie are la bazã angajamente politi-
ce la nivel înalt ºi este destinatã sã asiste þãrile regiunii pentru a aproba legislaþia
necesarã, a înfiinþa instituþii ºi a dezvolta componentele societãþii civile pentru a
lupta împotriva corupþiei. Dupã ce a fost adoptat formal, în februarie 2000,
guvernele din Albania, Bosnia-Herþegovina, Croaþia, FRI Macedonia, România
ºi RF Iugoslavia s-au angajat sã implementeze iniþiativa; ele beneficiazã de pro-
grame de asistenþã tehnicã coordonate de structuri europene specializate21.

Pactul de Stabilitate reprezintã, în mod sigur, un salt calitativ în procesul de
sprijinire a regiunii, însã nu poate în nici un caz suplini transformãrile pe care
statele înseºi trebuie sã le facã. Reforme economice urgente ºi profunde prin
privatizãri transparente ºi judicios concepute, construirea unor structuri institu-
þionale compatibile cu cele din UE, existenþa unei justiþii independente ºi oneste,
a unor administraþii ºi forþe poliþieneºti eficace în lupta împotriva crimei organi-
zate care dupã 1990 a cunoscut o dezvoltare spectaculoasã în regiune, controlând
oameni ºi partide politice, sectoare întregi din economiile multor þãri din zonã,
crearea unui mediu de afaceri propice concurenþei, vor putea duce la sporirea
considerabilã a investiþiilor occidentale în Balcani, în lipsa cãrora nu va putea
exista o modernizare realã ºi pe termen lung a societãþilor respective22.

Pentru sprijinirea acestui proces, miniºtrii economiei ºi comerþului din
Europa de Sud-Est au semnat la Viena, la 18 iulie 2002, „Declaraþia cu privire la
principiile ºi cele mai bune practici de atragere a investiþiilor în zona sud-est-eu-
ropeanã“, care s-a dorit a fi un semnal clar pentru potenþialii investitori interna-
þionali; declaraþia a fost semnatã în cadrul iniþiativei Contractului de Investiþii al
Pactului de Stabilitate. De altfel, în 2004, Erhard Busek atrãgea atenþia cã „in-
vestitorii privesc regiunea ca pe un tot“, ceea ce guvernele din regiune trebuie sã
conºtientizeze, deoarece „experienþa aratã cã un eºec poate afecta zece posibile
reuºite“23.

Oficialii occidentali, referindu-se la spaþiul sud-est-european, sunt îngrijoraþi
de spinoasele probleme ale statelor din regiune, de cele mai multe ori incapabile
sã ºi le rezolve într-o manierã „europeanã“. Astfel, situaþia Serbiei-Muntenegrului
rãmâne în continuare departe de normalizare, structurarea unei Bosnii-Herþegovine
viabile, care sã poatã rezista ºi dupã plecarea soldaþilor ºi poliþiºtilor vest-eu-
ropeni (în acest moment ºi în viitorul apropiat teritoriul bosniac reprezintã de
facto un protectorat al comunitãþii internaþionale), statutul încã incert al pro-
vinciei Kosovo, dialogul constructiv între Belgrad ºi Priºtina deºi indispensabil
lipseºte în acest moment, atacurile la adresa uneia sau alteia dintre cele douã co-
munitãþi îngreunând soluþionarea problemei24; de asemenea, înseºi structurile
comunitãþii internaþionale din Kosovo suferã, administratorul Michael Steiner
pãrãsind funcþia, fiind înlocuit cu fostul premier finlandez Harri Holkeri.
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În august 2005, la Frankfurt, cu ocazia unei reuniuni economice a Uniunii s-
a afirmat faptul cã în ultimii cinci ani, donatorii internaþionali, între care UE de-
þine rolul principal, au pus la dispoziþia Europei de Sud-Est peste 25 de miliarde
euro; numai Germania a contribuit cu aproape 10% la acest efort deosebit25.
Miliarde de euro au fost alocate domeniilor vitale precum infrastructura sau
energia; de altfel, aceasta s-a constituit recent într-o piaþã comunã balcanicã a
energiei, integratã în sistemul energetic european.

Includerea spaþiului sud-est-european în arhitectura europeanã de securitate
este de maximã importanþã pentru stabilitatea întregului continent.

Însã regiunea nu poate fi privitã ca un tot unitar, existând diferenþe semnifi-
cative între diferitele state. Grecia se gãseºte într-o poziþie favorabilã, fiind
membrã atât a Uniunii Europene cât ºi a NATO ºi încearcã sã fie un factor de
prim ordin în procesul de stabilizare ºi modernizare a regiunii, în timp ce Turcia,
ca membru al NATO ºi candidatã la aderarea la UE, are de asemenea iniþiative
pozitive, urmãrind în mod serios ºi limitarea expansiunii fundamentalismului
islamic, atât de periculos inclusiv pentru societatea turcã. Bulgaria ºi România
au reuºit sã se menþinã ca state stabile în anii ’90, deºi situaþia lor economicã
gravã nu le-a permis sã joace un rol mai activ în procesul de stabilizare a zonei;
totuºi ambele au înregistrat progrese susþinute în ultimii ani, obiectivele lor clare
fiind aderarea la Uniunea Europeanã, dupã ce au fost acceptate ca membri ai
NATO.

În esenþã, Pactul de Stabilitate este o iniþiativã politicã de angajare ºi un acord
cadru de cooperare internaþionalã pentru a dezvolta o strategie de stabilitate ºi
dezvoltare în Europa de Sud-Est, cu scopul declarat al integrãrii, cât mai curând
posibil, a statelor din zonã în comunitatea europeanã. Pactul nu reprezintã,
aºadar, o nouã organizaþie internaþionalã, el nu dispune de resurse financiare in-
dependente ºi de structuri de implementare, dar prin rolul foarte important pe
care îl joacã Uniunea Europeanã în stabilizarea regiunii, contribuie evident la
structurarea unei politici externe europene comune. Aceastã politicã externã
europeanã este de maximã importanþã pentru viitorul continentului, deoarece în
ciuda rolului de prim ordin jucat de UE în stabilizarea Balcanilor, Uniunea nu
dispune încã de dimensiunea politico-militarã necesarã gestionãrii eficace a unor
situaþii de crizã26.

De aceea este salutarã hotãrârea UE de a dispune de o capacitate de decizie
care sã acopere întreaga gamã de operaþiuni stipulate în Titlul V — Prevederi
referitoare la Politica Externã ºi de Securitate Comunã — al Tratatului de la
Amsterdam: „...misiuni umanitare ºi de evacuare, misiuni de menþinere a pãcii,
precum ºi misiuni ale forþelor luptãtoare în situaþii de crizã, inclusiv misiuni de
înfãptuire a pãcii («peace making»)“.

Astfel, declaraþiile fostului comisar al UE pentru relaþii externe, Chris Patten,
nu reprezintã un simplu exerciþiu de imagine, ci viziunea Comunitãþii Europene
asupra viitorului regiunii: „În secolul XX, Europa de Sud-Est a exercitat o in-
fluenþã disproporþionatã asupra problemelor europene, atât faþã de talia ei, cât ºi
faþã de ponderea ei economicã. Secolul a început ºi s-a încheiat cu angajãri mili-
tare ale marilor puteri europene în aceastã regiune... Hotãrârea noastrã de a evita
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noi conflicte în secolul XXI este unul dintre motivele pentru care principalele
instituþii europene, între care ºi Uniunea Europeanã, investesc în prezent un
important capital politic ºi economic în stabilizarea acestei regiuni strategice...
Ceea ce este esenþial este ca noi sã ne menþinem orientarea de a consacra Europei
de Sud-Est timpul ºi resursele pe care ea le meritã ºi ca noi sã garantãm cadrul
de securitate necesar, pentru ca diferitele procese de pace sã devinã autonome ºi
ca democraþia sã prindã rãdãcini“27.

Procesul de integrare în Uniunea Europeanã, care duce la reforme profunde
ºi stabilitate pe plan intern, reprezintã singura opþiune realistã pentru societãþile
din Balcani. Atracþia aderãrii la UE ºi condiþiile stricte pe care aceasta o presu-
pune s-ar putea dovedi unul din instrumentele-cheie de prevenire a reizbucnirii
conflictelor din regiune. Pentru Uniunea Europeanã, „europenizarea“ Balcanilor
se constituie într-o realã provocare dar ºi o ºansã de a-ºi dovedi capacitatea de a
asigura o pace permanentã, stabilitate ºi prosperitate pentru continentul european.
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