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Abstract. Nato’s and EU’s enlargement had transformed the Black Sea
Region into a strategic area of major interest for the West. This article
presents and analyzes the interests and strategies in the Black Sea area of
these two international actors and of states in the region and presents the
economic and political initiatives/projects for cooperation of existing
regional area. The paper also examines the role that Romania takes in
promoting the region within the Euro-Atlantic organizations.
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Motto: „Marea prin ea însãºi nu poate avea o funcþiune geopoliticã importantã
decât dacã existã legãturi între cele douã maluri.“

AYMERIC CHAUPRADE, FRANÇOIS THUAL

Cãderea comunismului a produs schimbãri importante în cadrul mediului de
securitate al regiunii Mãrii Negre ºi a pus în evidenþã dificultãþile Occidentului
în a umple vidul geostrategic creat de dezmembrarea URSS. Dupã ce o lungã pe-
rioadã de timp au ignorat zona Mãrii Negre, instituþiile europene ºi euroatlantice
au început sã perceapã sub un alt unghi importanþa strategicã a Mãrii Negre. În
contextul extinderii spre est a UE ºi a NATO, interesul pentru aceastã regiune a
sporit. Ca atare, ea s-a transformat într-un spaþiu transfrontalier de securitate
ºi o importantã zonã de tranzit pentru resursele energetice din Asia Centralã.
De asemenea, Marea Negrã se constituie într-o zonã de intersecþie a direcþiilor
strategice ºi traseelor ce asigurã legãturile dintre Occident ºi Orient, de
competiþie ºi cooperare între importanþi actori internaþionali. Extinderile din
2004 ºi 2007 ale NATO ºi ale UE au dus la modificarea graniþelor acestor
douã organizaþii, astfel cã Marea Neagrã a devenit frontierã europeanã ºi
euroatlanticã. Noua graniþã esticã traverseazã o regiune cu caracteristici politice,
economice ºi sociale foarte diferite. Alianþa Nord Atlanticã ºi Uniunea
Europeanã s-au apropiat de state exportatoare de terorism ºi de conflictele din
Orientul Mijlociu.
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Pânã în 2004, când a fost lansatã Politica Europeanã de Vecinãtate (PEV/ENP
— European Neighbourhood Policy)1, regiunea extinsã a Mãrii Negre nu era
menþionatã în nici unul dintre documentele Uniunii, aceasta dezvoltând doar
relaþii de cooperare bilaterale cu statele din regiune pe anumite domenii, cum ar
fi: transport, mediu ºi energie2. Implicarea UE în regiune de-a lungul anilor ’90
a constat practic doar în finanþarea unor proiecte naþionale ºi regionale (de
exemplu, TACIS ºi INOGATE), cu scopul de a susþine procesele de reformã din
regiune. Nu numai cã UE nu ºi-a formulat nicio strategie pentru aceastã regiune,
dar problemele legate de mult aºteptata adoptare a Constituþiei UE nu au fãcut
decât sã mãreascã controversele legate de aceastã zonã. Referitor la implicarea
NATO în regiune, putem remarca doar interesul acestei instituþii de a se extine
spre Est, în acest context fiind lansat programul Parteneriatul pentru Pace (PfP)
prin care a atras statele de la Marea Neagrã3.
Conform unui curent de opinie amplu împãrtãºit, pentru statele din zona

Mãrii Negre „nu existã o politicã de securitate, zona fiind în permanenþã ignoratã
de Occident“ ºi ocolitã de planurile ºi proiectele majore ale marilor investitori
startegici. Ca urmare, „Occidentul încã nu dispune de un cadru strategic sau de
o politicã strategicã unitarã privind regiunea MN“, iar SUA ºi marile puteri ale
Europei încã nu ºi-au fãcut din Marea Neagrã o prioritate ºi nici nu au identificat
obiective strategice în aceastã regiune.4 Totuºi, în ultimii ani zona extinsã a
Mãrii Negre a devenit o zonã strategicã importantã atât datoritã campaniei inter-
naþionale împotriva terorismului, cât ºi în contextul extinderii NATO ºi UE.
Deoarece existã controverse în legãturã cu viitorul securitãþii aceastei

regiuni, ne propunem o evaluare a regiunii din mai multe perspective: a dimen-
siunilor de securitate de dupã 1990; a elementelor care pot genera o strategie la
Marea Neagrã; a actorilor internaþionali interesaþi de asemenea strategii la Marea
Neagrã ºi a formelor de cooperare regionale deja existente. De asemenea, vom
examina ºi rolul pe care România ºi-l poate asuma la Marea Neagrã ca stat
membru al NATO ºi al UE.

Importanþa geopoliticã ºi geostrategicã a Mãrii Negre

De ce e atât de importantã zona Mãrii Negre? Rãspunsul poate fi: pentru ceea
ce oferã — resurse, zonã de tranzit, poziþie geostrategicã între Europa ºi Asia —
ºi pentru ceea ce poate deveni — un pod al terorismului, al drogurilor ºi al
traficului de persoane cãtre Europa Occidentalã care ar afecta atât statele UE ºi
NATO cât ºi pe cele din regiune. Aºadar, zona Mãrii Neagre este o regiune care
nu poate fi nici ocolitã ºi nici ignoratã.
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1 PEV reprezintã o punere în aplicare a Strategiei de securitate a UE din 2003. De asemenea, reprezintã o

componentã esenþialã a politicii externe de securitate comunã (PESC) ºi are semnificaþie geopoliticã.
2 Vezi Mustafa Aydin, „Europe’s next shore: the Black Sea region after EU enlargement“, în Occasional

Paper, no. 53 June 2004, Institute for Security Studies EU.
3 În perioada 1994-1995 NATO a încheiat PfP cu Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, România,

Moldova, Rusia ºi Ucraina.
4 Pentru detalii, vezi Ronald D. Asmus, Konstantin Dimitrov, Joerg Forbrig, O nouã strategie euroatlan-

ticã pentru regiunea Mãrii Negre, Bucureºti, Editura IRSI „Nicolae Titulescu“, 2004.



Conform criteriului geografic, regiunea Mãrii Negre include statele care au
acces direct la litoralul mãrii5, dar sintagma „extinsã“ împinge limitele geogra-
fice ale regiunii dincolo de frontierele riveranilor ºi reuneºte state6 din Balcani,
Caucaz ºi foste state sovietice (legate de tradiþii istorice ºi culturale comune),
interesate de procesele de cooperare din regiune în sfera economicã ºi de securi-
tate. Cel mai adesea însã, geopoliticienii ºi analiºtii militari reunesc în sintagma
Regiunea/Zona Extinsã a Mãrii Negre (REMN/ZEMN): cele trei state membre
ale NATO (România, Bulgaria ºi Turcia), republicile ex-sovietice din Europa
(Moldova ºi Ucraina), Federaþia Rusã ºi cele trei republici din Caucazul de Sud
(Armenia, Azerbaidjan ºi Georgia)7.
Evoluþia sistemului global de securitate a determinat readucerea în atenþia

comunitãþii internaþionale a statelor riverane ºi a Mãrii Negre. Pentru prima datã
în istoria recentã, regiunea este deschisã cooperarii internaþionale, importanþa ce
i se acordã acum compensând, într-o oarecare mãsurã, secolele de izolare. Spre
deosebire de alte zone ale spaþiului european ºi euroatlantic, care au depãºit mai
repede tranziþia perioadei post-Rãzboi Rece, statele din acestã regiune au avut
un ritm mai lent de dezvoltare ºi de depãºire a problemelor datorate moºtenirii
sovietice. Extinderea spre Est a Uniunii Europene ºi a Alianþei a transformat re-
giunea Mãrii Negre într-un spaþiu de desfãºurare a numeroase parteneriate,
programe ºi proiecte destinate atât stabilizãrii ºi dezvoltãrii zonei, cât ºi pregã-
tirii pentru integrarea în instituþiile europene/euroatlantice.
În încercarea de a contura câteva elemente care evidenþiazã importanþa

geopoliticã ºi geostrategicã a zonei Mãrii Negre menþionãm cã REMN repre-
zintã principala legãturã cu câteva regiuni de importanþã semnificativã pe plan
politic, economic ºi de securitate — Balcanii, Asia Centralã ºi Orientul Mijlociu.
Totodatã, interesele unor importanþi actori globali se combinã în acestã regiune
cu cele ale statelor riverane, îndeosebi în domeniul economic ºi al securitãþii.
Din punctul de vedere al provocãrilor de securitate, zona extinsã a Mãrii

Negre este o regiune expusã noilor riscuri ºi ameninþãri asimetrice, deoarece este
partea Europei cea mai bogatã în conflicte separatiste, dispute sau stãri
tensionate. Regiunile separatiste8 din zona Mãrii Negre favorizeazã criminali-
tatea transfrontalierã, care constituie o realitate emblematicã a regiunii. Prin-
cipalele riscuri ºi ameninþãri care vizeazã securitatea în bazinul Mãrii Negre
sunt: instabilitatea internã a unor state ex-sovietice; menþinerea conflictelor
etnic-separatiste; migraþia ilegalã; securitatea resurselor energetice; criminali-
tatea transfrontalierã; tranzitul elementelor teroriste; poluarea ºi punerea în
pericol a mediului înconjurãtor; proliferarea ºi diseminarea necontrolatã a tehno-
logiilor ºi materialelor nucleare, a mijloacelor de distrugere în masã, a armamen-
telor ºi a altor mijloace letale neconvenþionale9.
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5 Statele riverane: România, Georgia, Bulgaria, Ucraina, Turcia ºi Federaþia Rusã.
6 Grecia, FRI Macedonia, Albania, Uniunea Serbia Muntenegru, Moldova, Azerbaidjan ºi Armenia.
7 Stanislav Secrieru, ªerban F. Cioculescu, „Zona extinsã a Mãrii Negre — noua frontierã a UE“, în

Cadran politic, nr. 21/2007, la www.cadranpolitic.ro.
8 Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabah, Cecenia.
9 Sorin Ioan, „România în ecuaþia stabilitãþii regionale a bazinului Mãrii Negre“, în lucrarea Securitate ºi

stabilitate în bazinul Mãrii Negre, Bucureºti, Editura Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I“, 2005,
p. 231-232.



Dimensiunea de securitate a zonei este strâns legatã de cea economicã. Re-
giunea Mãrii Negre are un mare potenþial economic (transport de mãrfuri, în
special petrolul din zona caspicã), o multitudine de resurse naturale (hidrocar-
buri ºi peºte în platoul continental) ºi dispune de o infrastructurã importantã
(asigurã legãturi navale între þãrile riverane cu Rusia).
Din punct de vedere energetic, regiunea Mãrii Negre este principalul spaþiu

de tranzit ºi o importantã sursã pentru energia ce se consumã în Europa10. De
evidenþiat sunt eforturile ce se fac în ultima vreme pentru deschiderea accesului
spre resursele energetice din Marea Caspicã ºi din zone ale Orientului Apropiat
ºi Mijlociu, pentru a se reduce dependenþa energeticã a Europei de Est ºi a UE
de Federaþia Rusã.
Fiind situatã pe coridorul ce leagã comunitatea euroatlanticã (factor furnizor

de securitate ºi consumator de energie) de arealul Orientului Apropiat —
Regiunea Caspicã —Asia Centralã — (factor furnizor de energie ºi consumator
de securitate, ca arie de tranzit semnificativã a resurselor energetice ºi ca spaþiu
important de manifestare a unor riscuri asimetrice ºi a unor focare de conflict),
aceastã regiune se constituie „într-un conector de importanþã strategicã“ în do-
meniile energetic ºi de securitate11.

Interese ºi strategii la Marea Neagrã

Pânã sã devinã frontierã comunã a celor douã instituþii internaþionale (NATO
ºi UE), nici SUA ºi nici principalele state europene nu au acordat zonei Mãrii
Negre o atenþie deosebitã, considerând cã aceasta nu reprezintã o prioritate
pentru proiectele imediate ºi, drept consecinþã, nu au fost identificate obiective
majore în acest spaþiu12. Dupã ce Marea Neagrã a devenit frontierã europea-
nã/euroatlanticã, ZEMN a suscitat interesul atât al marilor actori internaþionali,
cât ºi al statelor din regiune. Problematica actualã a Mãrii Negre rezultã din
interacþiunea a douã tipuri de probleme specifice. Primul este reprezentat de
slaba dezvoltare a þãrilor din regiune, cel de-al doilea este constituit din interac-
þiunea marilor puteri regionale Rusia ºi Turcia. Astfel se intersecteazã sferele de
influenþã ºi ariile de securitate ale mai multor centre de putere politicã, militarã
ºi ideologicã; actorii internaþionali ºi actorii regionali.
Lãrgirea NATO ºi a UE pânã la graniþele Mãrii Negre ºi, mai ales, aspiraþiile

globale ale acestor organizaþii au determinat ieºirea zonei Mãrii Negre din
„conul de umbrã“ al periferiei Europei ºi afirmarea unei noi realitãþi geopolitice,
de interfaþã cu alte zone învecinate. Atât NATO cât ºi UE au început sã elaboreze
strategii unitare ºi coerente faþã de regiune.
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10 Europa depinde de gazele ruseºti în proporþie de 50% ºi va ajunge în câþiva ani la 70%.
11 Vezi Strategia de Securitate Naþionalã a României. România europeanã, România euroatlanticã:

pentru o viaþã mai bunã într-o þarã democraticã mai sigurã, Cap. VI: „România — vector dinamic al securi-
tãþii ºi prosperitãþii în regiunea Mãrii Negre“, Preºedinþia României, 2007, p. 32-36, la www.presidency.ro.

12 Ion Coºcodaru, „Pentru o strategie euroatlanticã în zona Mãrii Negre“, în lucrarea Provocãri la adresa
securitãþii ºi strategiei la începutul secolului XXI, Bucureºti, Editura Universitãþii Naþionale de Apãrare, 2005,
p. 324.



Existã o serie de interese fundamentale care se regãsesc astãzi în regiunea
Mãrii Negre. Pe de o parte, interesele statelor membre UE ºi ale NATO, care
adoptã ºi pun în practicã strategii de transformare ºi modificare a regiunii Mãrii
Negre pe baza unor agende politice diferite, dar care conþin ºi unele puncte
comune. Apoi, existã interesele statelor din zonã, în special ale celor douã puteri
regionale, Rusia ºi Turcia, care au, deopotrivã, interese apropiate ºi interese
diferite la Marea Neagrã.

Politicile Uniunii Europene faþã de zona extinsã a Mãrii Negre

Imediat dupã transformãrile survenite de-a lungul anilor ’90 în sânul Europei
Centrale ºi de Est, UE a acordat prioritate þãrilor baltice (desprinderea acestora
de sub controlul Federaþiei Ruse ºi integrarea lor în spaþiul euroatlantic) ºi celor
balcanice (administrarea rãzboaielor din Balcanii de Vest ºi orientarea acestor
þãri spre integrarea europeanã), precum ºi stabilirii unei noi relaþii de cooperare
cu Federaþia Rusã. Zona extinsã a Mãrii Negre nu a constituit o prioritate pe
agenda strategicã a UE. ªi, pe lângã conflictul israeliano-palestinian, interesul
pentru Orientul Mijlociu era limitat de regulã la graniþa de sud a Turciei13.
Astfel, situaþia apãrutã prin destrãmarea Uniunii Sovietice ºi „conflictele înghe-
þate“ din Caucazul de Sud au fost ignorate. Socotitã drept o zonã de „strãinãtate
apropiatã“ a Moscovei, în care aceasta are interese speciale, UE a alocat foarte
puþine resurse procesului de transformare ºi reformã din regiunea Mãrii Negre.
UE a avut doar iniþiativa unor proiecte privind cooperarea regionalã (cum ar fi
protejarea biosferei Mãrii Negre), zona fiind privitã ca o importantã regiune de
tranzit est-vest ºi în domeniul energetic.
Cooperarea regionalã14 este o caracteristicã a UE, întrucât colaborarea cu

statele vecine poate asigura atât stabilitate ºi progres naþional, cât ºi regional. Pe
de altã parte, UE a abordat o perspectivã bilateralã faþã de diferitele state din
regiune, în funcþie de locul pe care acestea l-au ocupat pe agenda Uniunii.
Interesele statelor membre ale UE faþã de regiunea Mãrii Negre sunt diferite.

Noile state integrate în 2004 (Polonia, republicile baltice ºi Slovacia) susþin în
principal procesele de reformã din Ucraina, democratizarea ºi independenþa faþã
de Rusia a statelor ex-sovietice din regiunea Mãrii Negre ºi sprijinã iniþiative re-
gionale precum GUAM, CDC (Commonwealth for Democratic Choice), Fo-
rumul Mãrii Negre, grupul „Prietenii Georgiei“.
Interesele statelor mai mari, membre ale UE, în regiunea Mãrii Negre sunt

structurate mai ales þinând cont de relaþiile lor cu Rusia. Franþa ºi Germania
au în general o atitudine pozitivã faþã de Rusia. Pericolul de a fi implicate în
regiuni cu conflicte, precum cele din Caucazul de Sud, determinã majoritatea
capitalelor europene sã adopte o atitudine precautã atunci când intervin în
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13 Ronald D. Asmus, Konstantin Dimitrov, Joerg Forbrig, op. cit., p. 18-23.
14 Fabrizio Tassinari, Security and Integration in the EU Neighbourhood. The case of regionalism, CEPS

Working Document No. 226/July 2005, p. 13.



probleme regionale ce þin de politicile arbitrare ale Rusiei faþã de republicile
ex-sovietice15.
Un alt motiv pentru care Bruxelles-ul a adoptat în general o poziþie rezervatã

faþã de aceastã regiune este acela cã extinderea Uniunii nu este posibilã în
viitorul previzibil nici din perspectiva capacitãþii instituþionale (datoritã întâr-
zierii adoptãrii Constituþiei UE), nici din punctul de vedere al opiniei publice
europene, astfel cã statele din regiune nu pot fi incluse pe agenda unei potenþiale
extinderi în viitorul apropiat.
Statele aflate acum la frontiera esticã a UE aduc pe agenda europeanã noi

probleme care pot afecta securitatea internã a Uniunii lãrgite, dar ºi noi oportu-
nitãþi economice pentru UE, în principal în domeniul comerþului ºi al investi-
þiilor. Modul în care UE relaþioneazã cu vecinãtatea are implicaþii profunde
asupra capacitãþii de actor regional a UE ºi de dezvoltare a politicii sale externe.
Întrucât unul dintre obiectivele principale ale UE este acela de a genera prospe-
ritate în Europa ºi în vecinãtatea sa, Uniunea s-a vãzut pusã în situaþia de a gãsi
soluþii pentru a face faþã acestor provocãri16.
UE are la momentul actual câteva strategii legate de ZEMN: negocierile de

aderare cu Turcia; politica europeanã de vecinãtate pentru Ucraina, Moldova ºi
statele din Caucaz; Parteneriatul strategic cu Rusia ºi politica de securitate ener-
geticã europeanã. Aderarea Turciei la UE reprezintã o provocare foarte mare
pentru Uniune. Chiar dacã a început negocierile în 2005, pentru moment ºansele
de aderare ale Turciei sunt reduse, în primul rând din cauza opiniei publice euro-
pene, care nu doreºte intrarea unui stat musulman în UE ºi se teme de efectele
pe care le-ar aduce la nivel comunitar17. În esenþã, problema aderãrii Turciei se
contureazã ca problemã geopoliticã.
UE a promovat regionalismul în spaþiul baltic ºi mediteranean prin iniþia-

tivele Dimensiunea Nordicã ºi Procesul Barcelona. Acum UE promoveazã re-
gionalismul prin politica de vecinãtate. Noua vecinãtate din est ºi rolul Uniunii
în regiunile adiacente sunt în prezent abordate prin Politica Europeanã de Veci-
nãtate (PEV)18, una dintre politicile extinderii Uniunii iniþiatã în 2003 ºi com-
pletatã în 2004 cu includerea þãrilor din Caucazul de Sud. Aceastã strategie19
sprijinã consolidarea economicã ºi a democraþiei în zonele de la graniþele UE,
urmãreºte îmbunãtãþirea cooperãrii transfrontaliere ºi crearea unui nou instru-
ment financiar (IPEV/ENPI — care înlocuieºte programul TACIS), operaþional
din 2007. În cadrul acestei strategii sunt promovate iniþiativele ºi procesele de
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15 Ognyan Minchev, „Regiunea externã a Mãrii Negre — Interese ºi strategii pentru regiunea Mãrii

Negre“, în Monitor Strategic, nr. 3-4/2006, Bucureºti, ISPAIM, p. 10.
16 Ibidem.
17 Turcia are susþinere doar din partea Marii Britanii, în rest þãri ca Franþa, Germania, Austria, Belgia,

Olanda nu agreeazã integrarea acestei þãri în Uniune.
18 Aceastã strategie se referã la relaþiile UE atât cu state europene (Ucraina ºi Moldova), cu statele din

Caucazul de Sud (Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan), dar ºi cu state care nu aparþin geografic continentului
european (state din Orientul Mijlociu ºi din Africa de Nord), dar sunt incluse în Parteneriatul Euro-Medi-
teranean.

19 Commission Communication, European Neighbourhood Policy Strategy Paper, COM 2004, 373 final,
12 May 2004, http://www.europa.eu.world/enp/documents_en.htm.



cooperare regionalã ºi subregionalã deja existente. Politica noii vecinãtãþi este o
cale de mijloc deoarece, pe de o parte, Uniunea nu-ºi permitea la momentul
iniþierii ei sã se gândeascã la o extindere ulterioarã, dar nici nu putea sã închidã
definitiv acest proces pentru noii vecini datoritã ideologiei ºi tratatelor
fondatoare. Aceastã politicã a fost absolut necesarã þinând cont de realitatea de
la periferia Uniunii extinse. Astfel, pentru a nu le exclude, UE a inclus noii ve-
cini în noua politicã europeanã de vecinãtate.
PEV oferã „mai mult decât un parteneriat ºi mai puþin decât calitatea de

membru“, iar pentru sprijinirea reformelor, împarte cu statele partenere „totul,
cu excepþia instituþiilor“20. Strategia de vecinãtate a UE este deosebit de contro-
versatã, atribuindu-i-se trei defecte: ambiguitatea, lipsa unor finalitãþi clare ºi
unilateralismul21. Astfel se explicã de ce PEV este inadecvatã provocãrilor de
securitate ºi integrare cu care se confruntã UE ºi vecinii sãi orientali. Lipsa de
interes a Bruxelles-ului de a înzestra PEV cu o finalitate substanþialã transformã
acestã politicã într-un „cordon sanitar“ de securitate fãrã sens, fãrã valoare de
strategie.22 În consecinþã, conceptul cu privire la „politica vecinãtãþii apropiate“
a solicitat o revizuire. În noua sa accepþiune, acesta a fost definit ca o alternativã
la extinderea Uniunii ce asigurã perspectiva unei integrãri economice a statelor
implicate, dar exclude integrarea politicã. Prioritatea preºedinþiei germane a UE
din iunie 2007 a constituit-o revizuirea politicii de vecinãtate ºi implementarea
conceptului de PEV plus care prevede o substanþializare a prezenþei UE în
spaþiul Mãrii Negre — dezvoltarea unei dimensiuni regionale. Noua strategie
PEV plus are la bazã iniþiativa Comisiei Europene intitulatã Sinergia Mãrii
Negre (Black Sea Sinergy)23, lansatã la 11 aprilie 2007 la Bruxelles prin care se
planificã extinderea cooperãrii regionale la Marea Neagrã ca urmare a primirii
în UE a României ºi Bulgariei în ianuarie 2007 ºi, implicit, a modificãrii graniþei
estice a Uniunii.
Comisia Europeanã a precizat cã aceastã strategie de cooperare regionalã24

nu a fost gânditã „distinct“ de politica generalã a UE în regiune, ci a fost tratatã
împreunã cu procesul de preaderare a Turciei, politica de vecinãtate a UE ºi
parteneriatul strategic al Uniunii cu Federaþia Rusã. Lansarea acestei noi dimen-
siuni regionale estice a politicii UE de vecinãtate a vizat completarea politicilor
existente, pentru a conferi o mai mare vizibilitate zonei Mãrii Negre, ºi dina-
mizarea actualului proces de cooperare regionalã, printr-o cooperare conso-
lidatã, într-o serie de sectoare cu importanþã transfrontalierã: securizarea fron-
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23 Comisia Comunitãþilor Europene, Comunicarea Comisiei cãtre Consiliul ºi Parlamentul European,

Sinergia Mãrii Negre — o nouã iniþiativã de cooperare regionalã, Bruxelles, 11 aprilie 2007, COM (2007)
160 final, la www.europa.eu.int.
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Armenia, Azerbaidjan ºi Moldova, alãturi de troica UE (din care fac parte Javier Solana, secretar general al
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tierei, transporturi ºi energie, mediu, telecomunicaþii, justiþie ºi securitate,
precum ºi domenii privind democraþia ºi promovarea drepturilor omului. Mi-
siunea acestei sinergii bazatã pe interesele comune ale UE ºi ale regiunii Mãrii
Negre a fost de a întãri cooperarea atât în interiorul regiunii cît ºi între regiune
ºi UE.
Rusia nu a acceptat includerea ei în cadrul PEV. Ea se considerã un partener

startegic al UE, poziþie care implicã un statut de egalitate în raporturile bilate-
rale. Cooperarea între Uniune ºi Rusia se bazeazã pe un parteneriat care stabi-
leºte „patru spaþii comune europene“: economie, educaþie ºi cercetate, justiþie ºi
afaceri interne ºi securitate externã25. Cadrul creat de cele patru spaþii comune
produce numai o impresie falsã de progres în relaþiile bilaterale, nu ºi condiþiile
ºi stimulii necesari proiectãrii ºi implementãrii unor proiecte speciale26.
În acest cadru al cooperãrii, unul dintre cele mai importante obiective ale

strategiei europene este securitatea energeticã a UE ºi noile proiecte de furnizare
ºi transport de gaz ºi petrol din Marea Caspicã prin Marea Neagrã, în special prin
crearea unui nou coridor energetic. În 2007, Comisia Europeanã a iniþiat pro-
iectul „Politica energeticã europeanã“ care a stã la baza Planului de Acþiune
privind politica energeticã pentru perioada 2007-2009. UE are un interes major
în dezvoltarea de rute alternative de tranzit prin regiunea Mãrii Negre pentru a
le completa pe cele deja existente prin Nord ºi Sud. Ceea ce intereseazã în
special UE este o reþea de transport interstate27.
Eficienþa strategiei UE privind regiunea Mãrii Negre ca parte a Noii Veci-

nãtãþi a Europei poate influenþa dezvoltarea politicii externe ºi de securitate co-
munã a UE. Nu în ultimul rând, o strategie europeanã de succes în privinþa Mãrii
Negre depinde de capacitatea Bruxelles-ului ºi Washington-ului de a coordona
viziunile ºi prioritãþile pentru aceastã regiune ºi pentru un context mai larg.
Lumea multipolaritãþii, care se structureazã dupã mediul global post-Irak, va
obliga Europa ºi Statele Unite sã recunoascã elementele comune ale intereselor
lor mai curând decât pe acelea care le diferenþiazã28.

Implicarea NATO în spaþiul Mãrii Negre

Alianþa Nord Atlanticã se poate implica semnificativ în actuala conjuncturã
de securitate prin stabilizarea ºi apãrarea zonei Mãrii Negre. Dupã sfârºitul con-
fruntãrii Est-Vest, regiunea Mãrii Negre a intrat în sfera de interes a NATO mai
ales ca spaþiu logistic de intervenþie pentru Asia Centralã, Europa de Sud-Est ºi
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28 Vezi Ognyan Minchev, loc. cit.



Orientul Mijlociu. Pe mãsurã ce NATO ºi-a extins atribuþiile ºi s-a pregãtit
pentru o implicare pe termen lung în Afganistan ºi în Irak, interesul pentru re-
giunea Mãrii Negre a sporit. Punctul de plecare al abordãrii euroatlantice în
Marea Neagrã este momentul 11 septembrie 2001, moment care a condus la o
modificare a opticii statelor occidentale faþã de întreaga regiune. La acest
moment, toate statele din regiune aveau relaþii instituþionalizate cu NATO. Dupã
extinderea din 2004, NATO a lansat IPAP (Planurilor Individuale de Acþiune
pentru Parteneriat) cu partenerii din regiunea extinsã a Mãrii Negre în perspec-
tiva lãrgirii Alianþei cãtre Est.
Deºi existã voci care susþin imposibilitatea unei strategii comune pentru

regiunea Mãrii Negre ºi a Balcanilor, liniile principale ale acesteia au fost stabi-
lite prin aºa-zisa strategie SIMN (Strategia transatlanticã pentru stabilizarea ºi
integrarea zonei Mãrii Negre)29, ale cãrei elemente principale sunt: crearea unui
spaþiu legitim al NATO pentru a acþiona în zonã; atragerea Rusiei ca partener;
coordonarea eforturilor ºi intereselor comunitãþii euroatlantice; stabilizarea
statelor mai puþin dezvoltate, prin democratizare ºi dezvoltare instituþionalã;
mobilizarea ºi participarea societãþii civile; dezvoltarea cooperãrii regionale;
transmiterea experienþei de democratizare dinspre Europa Centralã ºi de Est spre
þãrile din zona Mãrii Negre.
Pentru asigurarea securitãþii regiunii, NATO se poate implica prin cele douã

structuri ale sale: Consiliul NATO — Rusia ºi Parteneriatul pentru Pace (PfP).
Instrumentele de cooperare militare ºi regionale dezvoltate în cadrul Parte-
neriatului pentru Pace pentru ZEMN sunt: PARP (Parteneriatul pentru Pace
Procesul de Analizã ºi Planificare), IPAP (Planul Individual de Acþiune pentru
Parteneriat), PAP-T (Planul de Acþiune pentru Parteneriat împotriva Teroris-
mului), PAP-DIB — (Planul de Acþiune pentru Parteneriat în Construcþia Insti-
tuþiilor de Apãrare)30. În cadrul PfP s-au dezvoltat acþiuni în domeniul securitãþii
maritime ºi portuare, complementare iniþiativelor regionale. În acest context,
România a lansat în 2004 Border Defense Initiative, demers ce are ca scop în-
tãrirea securitãþii frontierelor ºi combaterea proliferãrii armelor de distrugere în
masã. La Summit-ul NATO de la Istanbul din 2004, Alianþa nu a lansat nicio
strategie coerentã pentru noua vecinãtate, ci doar a recunoscut importanþa
regiunii Mãrii Negre pentru securitatea euroatlanticã ºi a lansat cooperarea
consolidatã în vederea asigurãrii stabilitãþii acestei regiuni.
Inevitabil, discuþiile despre Marea Neagrã ajung la Rusia, care nu agreeazã

„redesenarea“ Mãrii Negre ºi care se considerã o superputere regionalã, în ciuda
faptului cã nu dispune decât de 13% din litoralul Mãrii Negre. Relaþia Alianþei
cu cel mai important actor riveran Mãrii Negre, Federaþia Rusã, este marcatã de
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câteva dezacorduri. De pildã, NATO doreºte extinderea operaþiunilor Active
Endeavour31 din Marea Mediteranã la perimetrul Mãrii Negre, dar Rusia nu este
de acord. Deºi Rusia s-a alãturat acestor exerciþii militare organizate sub egida
NATO în iunie 2006, ea se opune însã prezenþei permanente a flotei NATO în
bazinul Mãrii Negre. Kremlinul considerã cã extinderea exerciþiilor Active
Endeavour la perimetrul Mãrii Negre ar duce la escaladarea tensiunilor în re-
giune ºi ar putea fi perceputã ca un gest de desconsiderare a statelor din zonã,
capabile sã asigure singure securitatea Mãrii Negre. Moscova argumenteazã
cã în regiune îºi desfãºoarã activitatea douã grupe operative militare:
BLACKSEAFOR32, precum ºi Harmony Black Sea33, ambele având obiective
identice cu cele ale flotei NATO: contracararea crimei organizate, a contrabandei
cu arme ºi asigurarea securitãþii cãilor de comunicaþie în Marea Neagrã. Experþii
însã, considerã cã adevãratele motive de respingere a acestei iniþiative sunt
altele. Pe de o parte, prezenþa permanentã a flotei NATO în regiune poate avea
ca efect izolarea Rusiei în regiune, mai ales cã Rusia nu doreºte sã devinã
membru NATO. Pe de altã parte, Rusia ar putea fi afectatã ºi din punct de vedere
politic, fapt ce s-ar putea repercuta negativ asupra poziþiilor deþinute de Kremlin
în Caucazul de Sud34.
NATO ºi-a extins influenþa la Marea Neagrã prin semnarea, în anul 2006, a

acordurilor cu România ºi Bulgaria privind înfiinþarea de baze militare pe
teritoriile lor. Astfel, în România au fost amplasate patru baze ale NATO35 ºi alte
patru în Bulgaria36 cu scopul declarat de a face posibilã lansarea unor campanii
militare împotriva bazelor logistice ale organizaþiilor teroriste din Orientul
Mijlociu, de unde provin cele mai grave ameninþãri la adresa securitãþii occiden-
tale.37
În urma propunerilor fãcute în cadrul summit-ului NATO de la Bucureºti din

acest an, Rusia protesteazã faþã de intenþia SUA de a amplasa un sistem antira-
chetã în Polonia ºi Cehia pentru a contracara eventuale atacuri nucleare din
partea Iranului ºi a Coreei de Nord. Aceastã acþiune este perceputã de Rusia
drept o expansiune occidentalã în fostul spaþiu sovietic, ce are drept þintã realã
arsenalul militar al Federaþiei Ruse. „Niciodatã Kremlinul nu va accepta o infe-
rioritate militarã declaratã a Rusiei faþã de SUA ºi Alianþã, cu atât mai puþin un
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control exclusiv asupra Mãrii Negre ºi a Gurilor Dunãrii.“38 Rusia promoveazã
o politicã externã favorabilã recâºtigãrii ºi dezvoltãrii sferei sale de influenþã
asupra unor state vecine: Ucraina, Georgia, Azerbaidjan. Ea se declarã clar
împotriva extinderii NATO în acestã regiune ºi susþine cã acordarea statutului
MAP Georgiei sau Ucrainei ar determina o destabilizare a situaþiei de securitate
la Marea Neagrã. De cealaltã parte, NATO susþine o acþiune dinamicã ºi eficientã
în sensul sporirii securitãþii ºi stabilitãþii la Marea Neagrã ºi menþine deschis
principiul lãrgirii cãtre Est. O Alianþã puternicã, transformatã, este perceputã de
Rusia ca o ameninþare deºi între cei doi actori existã un parteneriat strategic de
cooperare. Mai mult, noua doctrinã militarã a Federaþiei Ruse pune NATO ºi
Occidentul pe primul loc între ameninþãrile actuale la adresa securitãþii Rusiei.

Interesele statelor riverane Mãrii Negre

Harta geopoliticã a zonei Mãrii Negre este influenþatã în prezent, în principal,
de Rusia ºi Turcia. Ambele puteri regionale sunt interesate sã dobândeascã in-
fluenþa în regiune ºi sã dezvolte colaborãri regionale. Rusia ºi Turcia au tendinþa
sã se opunã, fiecare în felul sãu, penetrãrii infrastructurii de securitate ºi dezvol-
tare de cãtre comunitatea euroatlanticã în regiune.
În problema securitãþii, referitor la extinderea ariei de desfãºurare a exerci-

þiilor militare ale NATO în regiunea Mãrii Negre, cele douã state au poziþii con-
vergente. Ele susþin cã operaþiunile militare ale BLACKSEAFOR sunt suficiente
pentru asigurarea securitãþii în Marea Neagrã. Turcia nu doreºte extinderea
exerciþiilor NATO în aria Mãrii Negre de teamã sã nu piardã controlul asupra
strâmtorilor (deplasarea navelor militare) potrivit prevederilor Convenþiei de la
Montreux. Un alt argument al Ankarei este acela cã accesul SUA prin flota
NATO în zonã ar putea-o face sã-ºi piardã cotrolul asupra rutelor de transport a
resurselor energetice cãtre Europa, ceea ce ar diminua poziþia Turciei atât în
zonã, cât ºi pe arena internaþionalã39.
Din punct de veder militar, Turcia are o importanþã strategicã foarte mare

pentru UE ºi NATO (este un membru-cheie al Alianþei) în ceea ce priveºte ges-
tionarea punctelor de conflict din Irak, nordul Africii, Caucazul de sud ºi chiar
Balcanii de Vest. Totuºi, Ankara se detaºeazã vizibil de strategia americanã
privind Orientul Mijlociu ºi rãzboiul împotriva terorismului. Poziþiile Ankarei în
aceastã problemã au dus la o rãcire a relaþiilor cu SUA ºi NATO datorate în spe-
cial refuzului Parlamentului Turciei, în 2003, de a pune teritoriul sãu la dispo-
ziþia avioanelor americane care participã la campania din Irak pentru alimentarea
cu combustibil ºi pentru pãtrunderea în Irak. În ultimii ani Turcia a ajuns un
„jucãtor“ extrem de important în transportul petrolului rusesc în sudul Europei,
fapt deloc de neglijat atunci când Ankara solicitã aderarea la Uniunea Euro-
peanã. Pentru Moscova, aderarea Turciei la UE ar aduce o creºtere substanþialã
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a taxelor la transportul petrolului ºi gazelor naturale, conform standardelor
europene. Un alt mare impediment pentru Moscova ar fi acela cã Rusia ar pierde
monopolul pe furnizarea petrolului ºi gazelor sale naturale deoarece legislaþia
UE interzice în mod expres ca un singur stat sã furnizeze unei þãri membre a UE
resurse energetice în regim de monopol40.

Rolul României în regiunea extinsã a Mãrii Negre

Dupã asumarea dublei calitãþi de membru al NATO ºi al UE, România a
devenit din punct de vedere geopolitic frontiera Occidentului la Marea Neagrã.
Datoritã celor douã apartenenþe, România se aflã într-un proces de definire a
unui „nou profil strategic ºi geopolitic“ în vecinãtatea sa rãsãriteanã. Ea trebuie
sã sprijine acþiunile celor douã organizaþii: pe de o parte, trebuie sã susþinã
NATO în sensul dinamizãrii procesului de extindere a Alianþei cãtre rãsãrit
pentru cã acest lucru presupune extinderea stabilitãþii ºi securitãþii la estul grani-
þelor noastre, de cealaltã parte, România trebuie sã promoveze interesele de veci-
nãtate ale UE în regiunea Mãrii Negre. Dar ºi în sens invers, Bucureºtiul trebuie
sã aibã capacitatea de a promova la Bruxelles problemele regiunii. „Strategia de
Securitate Naþionalã a României“ consacrã un întreg capitol prioritãþilor
României în zona Mãrii Negre.
Din pãcate, acþiunile României în zona Mãrii Negre nu sunt deocamdatã de

anvergurã strategicã. Chiar dacã are o poziþie specialã în zonã, deocamdatã nu
dispune de resursele politice ºi economice necesare pentru a putea promova
singurã o agendã legatã de relaþiile din regiunea Mãrii Negre, ci numai prin in-
termediul UE. România poate doar împãrtãºi din experienþa sa statelor aspirante
la integrare. Ea face parte din mai multe iniþiative regionale de cooperare, printre
care: Organizaþia de Cooperare Economicã a Mãrii Negre (OCEMN/BSEC)41,
Forumul Mãrii Negre pentru Dialog ºi Parteneriat (iniþiativã românescã), Noii
prieteni ai Georgiei, BLACKSEAFOR, Fondul Mãrii Negre, Brigada Multina-
þionalã din Sud-Estul Europei (SEEBRIG), Iniþiativa de Cooperarea în Sud-Estul
Europei (SECI) etc. În anul 2006, România a demarat ºi se aflã în stadiul de
implementare a Sistemului de Observare, Supraveghere ºi Control la Marea
Neagrã (SCOMAR), un sistem naþional integrat de supraveghere electronicã
ºi vizualã a spaþiului maritim ºi aerian la joasã înãlþime în scopul cunoaºterii
în permanenþã a situaþiei navale, electronice ºi aeriene în zona de litoral româ-
neascã42.
La nivel declarativ, România a susþinut necesitatea definirii unei dimensiuni

estice mai proeminente a politicii europene de vecinãtate, care ar confirma
angajamentul UE în zona Mãrii Negre. În cadrul Consiliului Afaceri Generale ºi
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Relaþii Externe (CAGRE), desfãºurat în ianuarie 2007 la Bruxelles, reprezen-
tantul României, ministrul de externe M.R. Ungureanu, a subliniat necesitatea
menþinerii unui echilibru între dimensiunea esticã ºi cea sudicã a PEV ºi a arãtat
cã regiunea Mãrii Negre poate deveni o prioritate europeanã prin intermediul
PEV revizuite, îndeosebi prin conturarea unei abordãri regionale coordonate în
contextul acestei politici. Oficialul român a mai propus demararea unui aºa-
numit „Proces Bucureºti“ pentru a veni în întâmpinarea nevoilor þãrilor din
regiune. Preluarea modelului „Procesul Barcelona“, gândit pentru þãrile medi-
teraneene, prin „procesul Bucureºti“ ar putea reprezenta abordarea personalizatã
pentru þãrile din regiunea Mãrii Negre43.
La scurt timp dupã publicarea Comunicãrii Comisiei Europene privind Siner-

gia Mãrii Negre, la 27 aprilie 2007 a avut loc la Bucureºti Conferinþa Internaþio-
nalã „Synergies between Black Sea and Northern European Cooperation:
Exchange–Enhance–Elaborate“, organizatã de Ministerul Afacerilor Externe,
sub egida Forumului Mãrii Negre. Având în vedere succesul înregistrat de
cooperarea regionalã în zona Mãrii Nodului ºi a Mãrii Baltice, consacratã prin
„Dimensiunea Nordicã a UE“, dezbaterile s-au axat pe schimbul de experienþã
între regiuni, pe prioritãþile comune, proiectele ºi modalitãþile de implicare a UE
în perspectiva consolidãrii cooperãrii UE cu regiunea Mãrii Negre. România are
ºansa sã promoveze regionalismul estic în politica oficialã a UE copiind modelul
finlandez de iniþiativã din spaþiul nordic. Pentru realizarea acestui lucru trebuie
sã atragã susþinerea financiarã a UE pentru noi iniþiative regionale.

Consideraþii finale

La acest moment, se disting douã tipuri de abordãri strategice în direcþia
întãririi securitãþii ºi stabilitãþii în regiunea extinsã a Mãrii Negre. Pe de o parte,
deschiderea ºi internaþionalizareaMãrii Negre prin implicarea actorilor extrare-
gionali, statali ºi nonstatali, în problematica securitãþii regiunii44. Aceasta presu-
pune prezenþa politicã ºi militarã a NATO ºi statelor aliate pentru un manage-
ment eficient al ameninþãrilor asimetrice din zonã. Pe de altã parte, consacrarea
Mãrii Negre ca mare închisã, prin instituþionalizarea unui aranjament de secu-
ritate, axat pe o aplicare strictã a conceptului regional de ownership45. Transfor-
marea bazinului Mãrii Negre într-un pol al stabilitãþii politice ºi al creºterii
economice, cu scopul extinderii climatului de pace ºi securitate, reprezintã o
prioritate a activitãþii viitoare atât a statelor riverane Mãrii Negre, cât ºi a NATO
ºi Uniunii Europene. Din punct de vedere strategic, UE, NATO sau SUA trebuie
sã lucreze împreunã cu celelalte þãri din regiune pentru a dezvolta ºi implementa
noi strategii.
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43 www.euractiv.ro.
44 Curent promovat de România, Bulgaria, Georgia, la care s-a raliat Ucraina.
45 Asigurarea securitãþii (în special în domeniul naval) se realizeazã în mod exclusiv prin intermediul

instrumentelor dezvoltate de statele din regiune (Federaþia Rusã ºi Turcia). Vezi Cristian Niþã, „Repoziþionarea
geostrategicã a Mãrii Negre ºi extinderea spre est a UE“, în Dinamica mediului de securitate“, Bucureºti,
Editura UNAP „Carol I“, 2007.



Eficienþa unei strategii a UE privind Marea Neagrã depinde de iniþiativa
statelor membre care înconjoarã aceastã regiune, în primul rând România ºi
Bulgaria, ºi de capacitatea lor de a promova la Bruxelles o viziune asupra pro-
blemelor specifice regiunii, asupra provocãrilor ºi oportunitãþilor. Chiar dacã
politica UE pentru zona Mãrii Negre este nouã, experienþa acumulatã în cadrul
politicilor deja derulate — „Parteneriatul euro-mediteraneean“, proces de coope-
rare în bazinul Mediteranei, precum ºi „Dimensiunea nordicã“, prin care Finlanda
a propus cadrul de cooperare în nordul Europei — asigurã premisele de bazã
pentru implementarea eficientã a unei forme de cooperare la Marea Neagrã.
Pentru ca aceste eforturi sã fie încununate de succes, ar trebui ca organizaþiile

europene ºi transatlantice sã elaboreze politici complementare pentru soluþio-
narea conflictelor îngheþate ºi consolidarea valorilor democratice în Ucraina ºi
Moldova. S-ar dovedi astfel cã organizaþiile amintite au înþeles importanþa impli-
cãrii ºi, ca atare, rãspund constructiv acestor provocãri de securitate.
Eforturile trebuie îndreptate în direcþia Rusiei, în sensul de a o atrage în toate

iniþiativele regionale, dar farã sã monopolizeze regiunea. Este amplu recunoscut
faptul cã Rusia trebuie sã înþeleagã cã nu-ºi poate asigura protecþia securitãþii
sale prin destabilizarea þãrilor vecine ºi prin semãnarea lipsei de securitate în
jurul frontierelor sale. Ca atare, Washingtonul, Uniunea Europeanã ºi NATO
trebuie sã acþioneze împreunã, dacã este posibil chiar împreunã cu Rusia, pentru
a lansa iniþiative cuprinzãtoare, multilaterale ºi chiar simultane în scopul îmbu-
nãtãþirii securitãþii din regiunea Mãrii Negre. Aceasta întrucât încercarea de a
construi un sistem stabil de securitate în aceastã regiune fãrã Rusia este din capul
locului sortitã eºecului; în acelaºi timp construirea unui sistem îndreptat împo-
triva Rusiei fiind o utopie politicã46.
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46 Janusz Solak, „Solidaritatea euroatlanticã faþã de spaþiul de securitate din zona Mãrii Negre“, în

Participarea armatei române la apãrarea colectivã sub conducerea NATO ºi PESA, Bucureºti, Editura UNAP
„Carol I“, 2006, p. 103.


