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Abstract: The aim of this paper is to highlight some of the political, econo-
mical and strategic consequences of the Eastern Partnership on the Eastern
neighbourhood of EU and on the dynamics of EU-Russian Federation
Partnership. The main premise of the research is the overlap between the
EU Eastern neighborhood and the near abroad of the Russian Federation.
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Iniþiat ºi negociat într-o perioadã în care UE se pregãtea sã relanseze relaþiile
cu vecinii sãi din sudul ºi estul Mãrii Mediterane, dar ºi într-o perioadã în care
UE derula cu rezultate concrete misiunea de mediere între protagoniºtii rãzboiu-
lui ruso-georgian din vara anului 2008, Parteneriatul Estic pare a fi unul din
aranjamentele pe domeniul relaþiilor externe al UE predestinat sã adune nemul-
þumiri din toate pãrþile. Acestea provin atât din interiorul UE, cât ºi din exteriorul
UE, fie cã e vorba de statele partenere însele, fie cã e vorba de alþi actori
preocupaþi ºi interesaþi de regiunea vizatã, inclusiv Federaþia Rusã1. Însã, în ciu-
da reticenþelor cu care a fost întâmpinat, Parteneriatul Estic a început sã îºi punã
amprenta asupra relaþiilor UE cu statele partenere ºi a influenþat, într-o mãsurã
certã, dinamica parteneriatului dintre UE ºi Federaþia Rusã. Intenþia articolului
este de a realiza o foarte succintã evaluare a slãbiciunilor ºi oportunitãþilor Parte-
neriatului Estic, la doi ani de la lansarea acestuia, inclusiv o analizã concisã a câ-
torva dintre consecinþele sale asupra Parteneriatului Strategic UE – Federaþia Rusã.

Parteneriatul Estic — între tentativa de europenizare a
vecinãtãþii orientale a Uniunii Europene...

Lansarea în primãvara anului 2009, pe timpul Preºedinþiei Semestriale Cehe
a Consiliului UE, a unui nou cadru multilateral de cooperare între UE ºi ºase
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state ex-sovietice din Europa de Est ºi Caucazul de Sud – Parteneriatul Estic2

— a marcat o certã cotiturã în abordarea Uniunii faþã de aceste state3. Rezultat
al convergenþei între aspiraþiile europene minimale ale statelor din vecinãtatea
rãsãriteanã a UE ºi politicile rãsãritene mai bine articulate ale unor state membre
ale Uniunii precum Polonia ºi Suedia4, Parteneriatul Estic a fost perceput cu o
anumitã prudenþã, dacã nu cu reticenþã, încã de la primul sãu pas, atât de cãtre
specialiºtii din domeniu, cât ºi de cãtre mediile politice interesate, fie cã e vorba
de statele partenere, fie de statele membre ale Uniunii, fie de actorii externi5.

Aceastã prudenþã se întemeia, în parte, ºi pe comparaþia, nu tocmai favorabilã
noii iniþiative, dintre componenta rãsãriteanã a Politicii de Vecinãtate a Uniunii
ºi componenta mediteraneanã a acestei politici6. Consensul la nivelul UE care a
însoþit, în toamna anului 2008, sub impulsul Franþei, relansarea Euromedului în
forma Uniunii pentru Mediterana a fost înlocuit cu o abordare mai eterogenã în
privinþa Parteneriatului Estic, generatã de rezervele mai mult sau mai puþin
afiºate atât ale unor state membre ale Uniunii referitoare la Europa de Est, cât ºi
ale unora dintre statele partenere7.

Ce am putea descoperi în spatele acestei eterogenitãþi ºi a reticenþelor care au
marcat ºi marcheazã încã Parteneriatul Estic? În primul rând, lipsa unei viziuni
strategice clare a UE în privinþa Europei de Est8, lipsã de viziune care include ºi
ezitarea Uniunii de a rãspunde aspiraþiilor de aderare exprimate de unele state
din aceastã regiune a Europei9. În plus, la o examinare atentã a cadrului multila-
teral de cooperare oferit de Uniunea Europeanã statelor partenere prin interme-
diul Parteneriatului Estic, respectiv cele patru platforme, vom remarca absenþa
notabilã dintre domeniile de cooperare a dimensiunii de relaþii externe, securitate
ºi apãrare, aspect care ridicã semne de întrebare referitoare la profunzimea stra-
tegicã a angajamentului Uniunii în vecinãtatea sa orientalã sau în periferia sa es-
ticã, aºa cum se exprima mai tranºant un reputat specialist american în proble-
mele europene10.

În al doilea rând, la o cercetare sumarã a contextului lansãrii iniþiativei, am
putea scoate la luminã lipsa de interes afiºatã de unele state membre ale UE, în
special cele din regiunea vest-mediteraneanã, pentru o zonã a Europei care a fost
plasatã, în opinia acestor state, prea mult în centrul atenþiei Uniunii, în primele
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douã decenii postrãzboi rece11. Cum altfel pot fi interpretate absenþele ºefilor de
guvern din aceste state — Portugalia, Spania ºi Italia — la reuniunea la cel mai
înalt nivel de la Praga, din mai 2009, care a lansat Parteneriatul Estic?

În al treilea rând, am putea descoperi rezervele unora dintre noile state mem-
bre ale UE din Europa Centralã, potrivit cãrora Parteneriatul Estic ar putea afec-
ta alte iniþiative de cooperare ale UE destinate Europei de Est ºi statelor incluse
în Parteneriat, în special iniþiativa lansatã de UE în 2007 destinatã regiunii Mãrii
Negre – Sinergia Mãrii Negre. Din aceastã perspectivã, se cuvine a se evidenþia
faptul cã nici România, nici Bulgaria nu s-au numãrat printre suporterii entu-
ziaºti ai iniþiativei polono-suedeze care a dus în cele din urmã la adoptarea la
nivelul UE a Parteneriatului Estic.

În fine, un alt aspect al conduitei UE care genereazã o slãbiciune structuralã
a Parteneriatului Estic îl reprezintã preocuparea excesivã a Uniunii ºi a unora
din statele membre de a menaja susceptibilitãþile ºi sensibilitãþile Federaþiei
Ruse referitoare la o regiune — vecinãtatea apropiatã ex-sovieticã — pe care
aceasta din urmã o considerã ca fiind a priori zona sa de interes privilegiat12.

Desigur, pe lângã aceste carenþe ale Parteneriatului Estic, ar mai putea fi
identificate ºi altele, fapt care lasã impresia generalã a unui proiect nefinalizat al
UE în raport cu spaþiul european ex-sovietic, neintegrat în organizaþiile europene
ºi euro-atlantice13.

Însã, dincolo de aceste slãbiciuni, Parteneriatul Estic oferã prin cele patru do-
menii de cooperare — buna guvernare ºi democraþie; integrare economicã ºi
convergenþa cu politicile sectoriale ale UE; securitatea energeticã; contacte
între cetãþeni — o gamã extinsã ºi flexibilã de oportunitãþi statelor partenere,
care vin în sprijinul modernizãrii economice, politice, sociale ºi instituþionale a
acestora. Ba mai mult, deschiderea negocierilor pentru transformarea actualelor
acorduri de parteneriat ºi cooperarea dintre statele partenere ºi UE în Acorduri
de Asociere la UE a statelor partenere deschide calea unei puternice aprofundãri
a relaþiilor bilaterale pânã la nivelul aºa-numitei „integrãri sectoriale“ sau
„parþiale“ în UE a viitoarelor state asociate.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care consacrã juridic priori-
tatea acordatã de UE consolidãrii relaþiilor cu statele din vecinãtatea sa în raport
cu alte regiuni ale lumii14, poate impulsiona aceastã potenþialã integrare flexibilã
a periferiei est-europene în spaþiul economic ºi politic al Uniunii. Aceastã va-
riantã de evoluþie a Parteneriatului Estic ar putea fi începutul „europenizãrii“
istmului ponto-baltic ºi a Transcaucaziei ºi rãspunsul mult aºteptat pe care UE
l-ar putea da aspiraþiilor de integrare europeanã ale unora din statele partenere.

...încercarea de rezistenþã la consolidare
a strãinãtãþii apropiate a Federaþiei Ruse...

Pe de altã parte, Parteneriatul Estic reprezintã, totuºi, un numitor comun la
care Uniunea ºi statele membre au ajuns în privinþa vecinãtãþii rãsãritene ºi pe
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care acestea îl pot contrapune în faþa strategiei Federaþiei Ruse referitoare la
acelaºi spaþiu. În raport cu ambiguitatea ºi caracterul nediferenþiat a Politicii de
Vecinãtate, Parteneriatul Estic indicã fãrã echivoc Federaþiei Ruse faptul cã
Uniunea Europeanã are un interes propriu în istmul ponto-baltic precum ºi în
Caucazul de Sud.

Parteneriatul Estic, lansat la câteva luni dupã rãzboiul ruso-georgian din
august 2008, rãzboi care prin consecinþele sale a rãsturnat statu-quo-ul instituit
la începutul anilor ’90 în Georgia, poate fi considerat ca un rãspuns soft al UE la
acþiunile beligene ale strategiei ruse în strãinãtatea sa apropiatã occidentalã. În
ciuda slãbiciunilor pe care le-am identificat mai sus, inclusiv a carenþelor sale de
naturã strategicã, noua abordare europeanã a iritat în suficientã mãsurã Moscova
încât aceasta sã-ºi manifeste explicit nemulþumirea faþã de Parteneriatul Estic15.

Parteneriatul în domeniul securitãþii energetice oferit statelor partenere (i.e.
siguranþa aprovizionãrii cu resurse energetice a Uniunii Europene, a statelor par-
tenere ºi a rutelor de transportare a energiei ce tranziteazã teritoriul acestor state)
ºi perspectiva integrãrii lor în spaþiul economic al UE sunt replici europene re-
lativ consistente pentru a reprezenta alternative reale la proiectele ºi ofertele
succesive de integrare economicã propuse de Federaþia Rusã în anii ’90 ºi în
primul deceniu din secolul al XXI-lea statelor est-europene ex-sovietice. De
altfel, demersurile aferente Parteneriatului Estic au ºi fost percepute ca atare de
oficiali ruºi, drept ameninþãri la adresa influenþei sale în periferia sa vesticã ºi
caucazianã. Faptul cã Ucraina condusã de la începutul anului 2010 de preºedin-
tele Victor Ianukovici, agreat ºi sprijinit de Moscova, continuã ºi în prezent
negocierile cu UE referitoare la viitorul Acord de Asociere, precum ºi faptul cã
acelaºi stat nu se grãbeºte sã rãspundã invitaþiei autoritãþilor de la Moscova de a
se alãtura Comunitãþii Economice Euroasiatice sau Organizaþiei Tratatului de
Securitate Colectivã reprezintã indicii destul de îngrijorãtoare pentru oficialii
ruºi în privinþa atractivitãþii propriului model de integrare economicã ºi politicã
transnaþionalã16.

În fine, partea ultra-soft a demersului UE în zona est-europeanã, compusã din
programe, proiecte ºi acþiuni care stimuleazã cooperarea în materie de educaþie,
cercetare ºtiinþificã, culturã ºi audiovizual, este una care creºte gradul de atracti-
vitate a UE printre cetãþenii statelor partenere ºi stimuleazã dezvoltarea în aceste
state a unor elite ataºate modelului politic ºi societal democrat-liberal occidental.
Includerea Belarusului între cele ºase state partenere, inclusiv în acest din urmã
domeniu, relevã intenþia asumatã a UE de a oferi acestor state ºi popoarelor lor
un model alternativ la sistemul politic bazat pe autoritarism ºi pe democraþia
dirijatã.

Dacã adãugãm la aceste acþiuni ale UE, plasate sub egida Parteneriatului Es-
tic, demersurile relativ recente ale UE derulate pe dimensiunea Politicii Externe
ºi de Securitate Comunã — misiunile de gestionare a crizelor din Georgia ºi
Republica Moldova ºi prezenþa emisarilor diplomatici europeni în negocierile

4 IMPACTUL PARTENERIATULUI ESTIC 65

————————
15 Sabine Fischer, op. cit., p. 2.
16 Sabine Fischer, „Has the EU lost Ukraine?“, ISSAnalysis, February 2010, EUISS, p. 4.



care vizeazã soluþionarea conflictelor îngheþate din regiune — am putea ajunge
la un tablou mai nuanþat al angajamentului politic, economic ºi societal real al
UE în vecinãtatea sa rãsãriteanã, care cu certitudine nu corespunde aºteptãrilor
ºi intereselor Federaþiei Ruse.

...ºi dezideratul stabilitãþii în vecinãtatea comunã

Prin urmare, ar putea fi socotit Parteneriatul Estic ºi cele patru platforme ale
sale drept un prim pas pentru depãºirea dilemei strategice cu care se confruntã
Uniunea în relaþiile sale cu statele partenere din vecinãtatea sa rãsãriteanã, pe de
o parte, ºi cu Federaþia Rusã, pe de altã parte17?

Un rãspuns tranºant al UE la dilema sa rãsãriteanã — de genul dezvoltarea
de relaþii privilegiate cu statele partenere cu perspectiva integrãrii lor mai înde-
pãrtate în UE, în detrimentul parteneriatului cu Federaþia Rusã / aprofundarea
parteneriatului strategic cu Federaþia Rusã cu preþul menþinerii partenerilor rãsã-
riteni în zona de incertitudine strategicã care îi plaseazã tacit în strãinãtatea apro-
piatã rusã — e dificil de formulat, atât în prezent, cât ºi în viitorul imediat.

Preocupate de problemele interne cu care se confruntã fiecare dintre ele —
criza datoriilor publice ºi resurecþia naþionalismelor în UE, pe de o parte, ºi pre-
gãtirea alegerilor prezidenþiale din Federaþia Rusã, pe de altã parte — ºi de ges-
tionarea unor dosare internaþionale fierbinþi precum criza libianã, primãvara ara-
bã sau scutul antirachetã american, atât UE cât ºi Federaþia Rusã par a fi optat,
pentru moment, pentru varianta unui joc cu suma câºtigãtoare pentru toate pãr-
þile, în zona lor de interferenþã dintre Baltica, Marea Neagrã ºi Marea Caspicã.
Singurul impediment serios în calea menþinerii unei asemenea evoluþii aparent
virtuoase îl reprezintã dificultatea definirii acelei mize care este realmente câºti-
gãtoare pentru toate cele trei pãrþi implicate — UE, Federaþia Rusã ºi statele
partenere. Abordarea în cadrul dialogului strategic UE – Federaþia Rusã a unor
dosare punctuale dificile precum Transnistria, litigiul ruso-georgian sau coope-
rarea trilateralã UE – Federaþia Rusã – Ucraina în domeniul energiei, aºa cum
sugereazã un foarte bun specialist în probleme est-europene18, poate reprezenta
un indicator al bunelor intenþii referitoare la vecinãtatea comunã, dar nu ºi
garanþia soluþionãrii acestor dosare.

Mai devreme sau mai târziu, Parteneriatul Estic, în mãsura în care va duce
la semnarea Acordurilor de Asociere dintre UE ºi statele partenere ºi la sporirea
cooperãrii regionale în format multilateral, va deschide acestor state calea cãtre
apropierea de UE ºi, de ce nu, cãtre integrarea lor deplinã. Un asemenea scena-
riu, anticipat dar cu siguranþã nedorit de Federaþia Rusã, ar fi, în cele din urmã,
unul care ar putea disipa actualele incertitudini, inclusiv pe cele ale Federaþiei
Ruse însãºi. Faptul cã extinderile succesive ale UE înspre sudul ºi estul conti-
nentului din anii ’80 ºi din primul deceniu al secolului al XXI-lea au condus la
consolidarea democraþiilor din aceste regiuni, la consolidarea stabilitãþii ºi secu-
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ritãþii Uniunii ºi a prosperitãþii acesteia, este un loc comun pentru specialiºtii în
domeniu. Despre rolul UE în Balcanii de Vest ºi în spargerea ciclului vicios al
violenþelor de aici s-au scris sute de studii. Existã oare vreun motiv temeinic
pentru care un asemenea scenariu sã fie exclus a priori pentru actuala vecinãtate
rãsãriteanã?
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