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Abstract. In the context of the evolution of the European security
environment, the article will discuss the risks, the threats and the security
challenges that the European area has confronted with, focusing on the
internal crises and on the security challenges that threaten the stability
and security in the present European Union. It will also follow the
progress of the security policy that the European Union has built so that
it can mantain this „area of freedom, security and justice“ and manage
external security issues.
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În contextul global al mediului de securitate, Uniunea Europeanã este un ac-
tor regional care urmãreºte asigurarea securitãþii economice a statelor membre ºi
protejarea securitãþii cetãþenilor sãi, însã crizele ºi provocãrile cu care se con-
fruntã în prezent i-au slãbit capacitatea de a furniza securitate, stabilitate ºi pros-
peritate. Articolul îºi propune o prezentare/analizã succintã a crizelor ºi surselor
de instabilitate interne, a riscurilor ºi provocãrilor de securitate venite din afara
spaþiului comunitar care s-au manifestat în mediul european de securitate dupã 1990,
oprindu-se asupra acelora care ameninþã în prezent stabilitatea ºi securitatea
Uniunii Europene ºi pot rupe echilibrul european. În paralel, va urmãri evoluþia
politicii de securitate a Uniunii pe ambele dimensiuni (internã ºi externã), pentru
ca în final sã arate cum poate gestiona UE efectele negative ale acestor crize ºi
provocãri pentru asigurarea stabilitãþii ºi securitãþii spaþiului european, „un spaþiu
de libertate, securitate ºi justiþie“.
Aºadar, un articol despre originea ºi natura surselor de instabilitate ºi a cri-

zelor care se manifestã în spaþiul european; provocãrile de securitate cu care se
confruntã UE; ce ar putea destabiliza Europa în acest moment; capacitatea sta-
telor membre ºi a instituþiilor europene de a asigura securitatea cetãþenilor sãi
într-un spaþiu cuprins de crize ºi provocãri.
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Evoluþia mediului european de securitate

Configurarea mediului european de securitate dupã 1990 a fost influenþatã
atât de evenimentele majore care au avut loc la nivel european ºi internaþional,
cât ºi de efectele globalizãrii asupra securitãþii. Principalele evenimente care au
marcat mediul european de securitate ºi la care ne vom raporta atunci când vom
discuta cauzele care au determinat apariþia crizelor ºi manifestarea provocãrilor
de securitate din spaþiul UE sunt: sfârºitul Rãzboiului Rece, crizele din Balcani,
atentatele teroriste din anul 2001, extinderea graniþelor UE spre Est, criza econo-
mico-financiarã începutã în anul 2008, conflictele ºi crizele de la graniþa esticã
a UE, conflictele din Orientul Mijlociu (în special rãzboiul civil din Siria care a
provocat refugiul populaþiei cãtre Europa) ºi recentele atentate teroriste din sta-
tele membre ale UE.
În paralel cu prezentarea acestor evenimente, vom surprinde ºi evoluþia UE

din perspectiva creãrii unui sistem propriu de securitate care are la bazã conceptul
de „securitate prin cooperare“ ºi elaborarea, apoi consolidarea unei politici co-
mune de securitate (pe mãsurã ce ºi-a extins graniþele ºi s-a reformat institu-
þional) care sã susþinã aceastã „comunitate de securitate“ care a devenit Uniunea
Europeanã.
Sfârºitul Rãzboiului Rece a determinat conturarea unei noi arhitecturi globale

de securitate în concordanþã cu era multipolarã ºi interdependentã care înlocuia
bipolaritatea. Cãderea comunismului a fãcut posibilã reconfigurarea Europei
care pânã atunci reprezentase „frontul principal al Rãzboiului Rece“1. La nivel
internaþional, în domeniul securitãþii s-a produs o schimbare de paradigmã: teo-
riile realiste care asigurau în mare mãsurã stabilitatea ºi securitatea în cadrul re-
laþiilor internaþionale ºi-au pierdut relevanþa, fãcând loc teoriei pãcii democra-
tice, a instituþionalismului neoliberal care punea accent pe cooperarea internaþio-
nalã dintre instituþii precum UE, NATO sau ONU.
Odatã cu conturarea unei noi ordini mondiale, au apãrut nevoi noi de securitate

ºi apãrare, noi actori cu interese ºi valori diferite, un nou context regional euro-
pean, dar ºi noi provocãri de securitate care au impulsionat statele europene sã
regândeascã necesitatea asigurãrii securitãþii proprii în cadrul mai larg al
securitãþii europene.2
Desfiinþarea Tratatului de la Varºovia, care contribuise la menþinerea echili-

brului de putere în realizarea securitãþii, a determinat reconstruirea securitãþii
europene în concordanþã cu noile realitãþi ale unei noi ordini globale post-bi-
polare. NATO a rãmas singura organizaþie de securitate care urma sã protejeze
construcþia europeanã, al cãrei garant fusese (în special SUA) ºi înainte de 1990.
Extinderea Alianþei cãtre fostele þãri comuniste europene ºi stabilirea unui parte-
neriat cu Federaþia Rusã au redus considerabil pericolul unei agresiuni în interio-
rul continentului european. În acest context, fiecare stat, grupare de state sau or-
ganizaþie (precum UE) dorea sã ocupe un loc cât mai avantajos pentru a putea
sã-ºi promoveze ºi, la nevoie, sã-ºi apere propriile interese.
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Dupã dizolvarea blocului comunist, UE a înregistrat o evoluþie economicã
datoratã economiei de piaþã, extinzându-ºi zona de prosperitate, iar fostele state
comuniste au fost atrase sã aderare la UE. În scurt timp, securitatea a devenit un
obiectiv politic specific la concurenþã cu alte obiective în cadrul UE. Domeniul
securitãþii UE a fost reglementat prin Tratatul de la Maastricht (1993) în cadrul
Politicii Externe ºi de Securitate Comunã (PESC), o politicã interguvernamen-
talã bazatã pe interesele naþional-statale ale statelor membre ºi în cadrul altui pi-
lon, Justiþie ºi Afaceri Interne (JAI), tot un domeniu interguvernamental menit a
proteja cetãþenii ºi spaþiul intern european. Ulterior, aceste douã politici au fost
incluse ºi dezvoltate în cadrul Tratatului de la Lisabona (2009).
Elaborarea politicii de securitate a UE se contura pe baze constructiviste (con-

structivismul social), fiind influenþatã în special de viziunea asupra securitãþii
promovatã de ªcoala de la Copenhaga, ai cãrei reprezentanþi ofereau o abordare
integratã a problemelor de securitate prin lãrgirea conceptului de securitate pe cinci
dimensiuni: militarã, politicã, economicã, societalã ºi a mediului3 ºi centrau nivelul
de analizã a securitãþii pe cel regional, sub forma complexelor de securitate4.
Aceastã nouã viziune asupra problemelor de securitate ºi a ameninþãrilor impli-
cate punea accentul pe existenþa riscurilor de securitate nonmilitarã ºi definea
securitatea drept „capacitatea statelor ºi a societãþilor de a-ºi menþine indepen-
denþa identitarã ºi integritatea funcþionalã“5.
Fenomenul globalizãrii a avut de asemenea implicaþii majore asupra securitãþii

europene influenþând apariþia a numeroase riscuri de securitate. Procesul de glo-
balizare – un fenomen complex, de naturã economicã ºi financiarã, dar cu o mul-
titudine de implicaþii sociale, culturale, strategice, militare ºi politico-juridice –
a cunoscut o accelerare vizibilã începând cu ultimele decenii ale secolului XX ºi
a avut un impact semnificativ asupra evoluþiei societãþii umane. Globalizarea
este un proces ambivalent care genereazã atât efecte benefice ºi oportunitãþi în
materie de dezvoltare economicã, prosperitate ºi securitate, cât ºi numeroase
efecte nedorite sub forma riscurilor ºi ameninþãrilor de securitate (nonmilitarã)
care la rândul lor tind sã se extindã. Astfel de riscuri ºi ameninþãri derivã tocmai
din particularitãþile, identitãþile ºi specificitãþile regionale ºi sunt elemente de
care trebuie sã þinem seama în analiza mediului de securitate european. În cadrul
sistemului internaþional, globalizarea multiplicã numãrul, frecvenþa ºi intensi-
tatea riscurilor de securitate nonmilitarã. Iar efectele globalizãrii se fac simþite
pretutindeni, manifestându-se atât în cele mai mãrunte activitãþi zilnice ale oa-
menilor pânã la nivel macrosocial ºi macroeconomic.
Un prim aspect care se desprinde din aceastã prezentare este cã dupã desfi-

inþarea sistemului bipolar de putere ºi a apariþiei efectelor induse de fenomenul
globalizãrii, ameninþãrile la adresa securitãþii UE au depãºit nivelul militar îm-
brãcând aspecte politice, economice, societale, ecologice, sociale etc.
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Cele mai notabile fenomene post-Rãzboi Rece cu impact negativ asupra
securitãþii UE la nivel societal au fost reapariþia naþionalismului ºi a miºcãrilor
separatiste de naturã etnicã, religioasã, lingvisticã sau culturalã, atât la graniþele
UE (Balcani, spaþiul ex-sovietic, Asia Centralã) cât ºi în interiorul unor state
membre, apãrute din nevoia de pãstrare a identitãþii unor comunitãþi, minoritãþi
sau naþiuni. Grupurile etnice solicitau recunoaºterea mai multor drepturi, iar ce-
rerile lor erau considerate principalele surse de conflicte, atât interne cât ºi inter-
naþionale.
O serie de miºcãri naþionaliste ºi conflicte separatiste s-au manifestat (unele

mai persistã ºi astãzi) ºi în interiorul unor state membre ale Uniunii, precum Spa-
nia, Italia, Belgia, Franþa, Irlanda de Nord sau Scoþia. Acestea pot genera crize
în spaþiul UE. Cel mai vechi conflictul este cel irlandez, de naturã religioasã
(între catolici ºi protestanþi), apãrut pe fondul disputei teritoriale dintre Marea
Britanie ºi Irlanda asupra nordului Irlandei, care a durat 30 de ani ºi s-a încheiat
în 1998 odatã cu semnarea acordului de pace de la Belfast ºi cu decizia Armatei
Republicane Irlandeze (IRA), din 2001, de retragere a trupelor britanice din Ir-
landa de Nord. Pe teritoriul Spaniei existã douã regiuni care vor autonomie. Este
vorba despre Þara Bascilor în care se manifestã o minoritate naþionalistã, reunitã
în organizaþia bascã ETA, care militeazã pentru obþinerea independenþei ºi sepa-
rarea de Madrid. Momentan, conflictul basc se aflã într-o perioadã de tranziþie
între sfârºitul unui ciclu de confruntãri ºi începutul unui ciclu de rezolvare. Cea-
laltã regiune, Catalonia, o regiune foarte bogatã, doreºte independenþa în prin-
cipal din raþiuni economice.6 Tendinþe separatiste de ordin economic ºi cultural-
istoric existã ºi în interiorul Italiei, în Tirolul de Sud, unde cetãþenii cer separarea
de Roma; precum ºi în nordul Italiei unde partidul Liga Nordului a cerut încã din
anii ’90 o separare deplinã a regiunii Padania. De asemenea, în Belgia s-a ma-
nifestat separatismul flamand. Potenþiale conflicte existã ºi în regiunile Corsica
ºi Noua Caledonie aparþinând Franþei, aceasta din urmã aºteptând referendumul
local privind independenþa sau menþinerea sa în cadrul republicii franceze, pre-
vãzut a se desfãºura între 2014 ºi 2018.7 ªi Scoþia a dorit sã devinã independentã
faþã de Marea Britanie riscând astfel ºi ieºirea din UE, însã la referendumul din
anul 2014 scoþienii au votat rãmânerea în cadrul Regatului Unit.
Pe continentul european au urmat crizele din fosta Iugoslavie ºi, odatã cu

sfârºitul rãzboaielor balcanice din anii ’90, în contextul general al relaþiilor geo-
politice la nivel regional de la începutul secolului XXI, statele membre ale UE
ºi-au asumat rolul de a deveni propriul garant al securitãþii, fãrã a ieºi de sub ga-
ranþia de securitate a NATO8, consolidând domeniul PESC prin înfiinþarea ºi
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operaþionalizarea, începând cu anul 1999, a politicii europene de securitate ºi
apãrare (PESA) care se dorea o alternativã europeanã la NATO9.
Din perspectiva studiilor de securitate, de pe poziþii constructiviste (con-

structivismul clasic), sociologul german Ulrich Beck a dezvoltat teoria societãþii
riscului10 (global) care se referã, cu prioritate, la transformãrile generatoare de
riscuri apãrute în relaþia societãþilor tehnologice avansate cu mediul natural ºi
evidenþiazã riscurile de securitate cu implicaþii asupra societãþii contemporane.
Potrivit teoriei, progresul ºtiinþei ºi al tehnologiei a produs schimbãri la nivel so-
cietal aducând noi riscuri de securitate. Vechea societate industrialã a fost înlo-
cuitã cu societatea riscului – o societate modernã, complicatã, sofisticatã – care,
prin propria sa existenþã ºi funcþionare genereazã insecuritate. O societate a
riscului este o societate confruntatã cu ameninþãri de securitate în mare parte lipsite
de precedente istorice ºi de modele testate de abordare. Caracteristica riscurilor
moderne, este faptul cã ºi-au pierdut caracterul local, manifestându-se global.
Potrivit tezei lui Beck, ameninþãrile în sensul tradiþional s-au diminuat, securitatea
se defineºte mai mult ca „securitate în condiþii de risc“, iar „managementul ris-
cului este trãsãtura principalã a ordinii globale“11. Aceastã teorie a fost dezvol-
tatã de sociologul german ºi dupã atacurile teroriste din 2001, concentrându-se
tot mai mult asupra pericolului reprezentat de terorismul de ultimã generaþie,
susceptibil de intenþia de a uza de arme nucleare de distrugere în masã. Beck sus-
þine cã statul-naþiune nu mai este capabil sã facã faþã unei lumi a riscului global
fiind nevoie de o cooperare transnaþionalã între state. Securitatea în secolul XXI
este securitatea societãþii riscului. Practic, evenimentele cu consecinþe neprevã-
zute sunt cele care determinã agenda de securitate a viitorului.12
Un alt eveniment internaþional important care a adus schimbãri în mediul eu-

ropean de securitate l-a reprezentat atentatele teroriste din 2001 din Statele Unite.
În contextul intensificãrii globalizãrii, terorismul devine un adevãrat flagel al
securitãþii internaþionale. Atentatele din 9/11, urmate de rãzboaiele din Afga-
nistan ºi Irak, au adus din nou schimbãri de paradigmã în privinþa asigurãrii
securitãþii la nivel internaþional, prin revenirea teoriei (neo)realiste. Agenda de
securitate se schimbã, mai ales sub presiunea politicilor americane de profil, as-
pectele militare ºi de informaþii revin în prim plan în dauna celor societale,
ecologice etc.13 Securitatea europeanã post-11 septembrie 2001 a fost marcatã
de apariþia terorismului internaþional, un risc de securitate asimetric/neconven-
þional, ºi intensificarea altor riscuri ºi ameninþãri transnaþionale, precum prolife-
rarea armelor de distrugere în masã, crima organizatã, traficul de arme ºi dro-
guri, infracþionalitatea informaticã, fundamentalismul religios.
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Imediat dupã atentate, UE a întocmit Planul de acþiune pentru combaterea te-
rorismului în baza cãruia, în anul 2005, a elaborat Strategia antiteroristã. În
2003, UE a lansat Strategia Europeanã de Securitate14. Adoptarea acestei stra-
tegii de securitate externã a reprezentat un moment important pentru conturarea
calitãþii UE de actor în sfera securitãþii ºi apãrãrii, aceasta propunându-ºi sã
joace un rol important în securitatea globalã. UE a dorit sã arate cã existã o po-
ziþie comunã europeanã în privinþa chestiunilor de securitate ºi apãrare dupã eve-
nimentele din 2003 (când statele europene nu au avut o poziþie unitarã vizavi de
invazia Irakului de cãtre SUA), dar ºi asupra provocãrilor pe care mediul inter-
naþional de securitate de la începutul secolului XXI le-a cuprins, acestea nece-
sitând o viziune de tipul securitãþii cooperative. Este prima strategie de politicã
externã ºi de securitate a UE care exprimã interesele comune ºi viziunea stra-
tegicã ale celor 15 state membre de la acea vreme, avându-i drept beneficiari fi-
nali pe cetãþenii europeni. Cele trei obiective strategice fundamentale pe care
Uniunea ºi-a propus sã le promoveze pentru a-ºi apãra securitatea ºi a-ºi susþine
valorile erau: contracararea ameninþãrilor, asigurarea securitãþii vecinãtãþilor
sale ºi dezvoltarea unei ordini internaþionale bazate pe multilateralism.15
Ulterior, UE a elaborat ºi alte strategii ºi documente specifice prin care sã

combatã riscurile ºi ameninþãrile de securitate ºi sã susþinã un mediu stabil ºi
sigur, precum Strategia contra proliferãrii armelor de distrugere în masã din
2003; Decizia PESC din 2010 privind reglementarea comerþului cu arme; Stra-
tegia de combatere a acumulãrii ilicite ºi a traficului ilicit de arme de calibru mic
ºi armament uºor (SALW) etc. Totodatã, în planul apãrãrii militare, în 2002 UE
a extins PESA ºi asupra luptei împotiva terorismului global, prin semnarea acor-
durilor „Berlin Plus“; a definit concepþia de apãrare ºi securitate prin Obiectivul
Global din 2004, fãrã a ieºi de sub garanþia de securitate a NATO. La nivelul UE,
apãrarea ºi asigurarea securitãþii naþionale rãmân atribute ale suveranitãþii sta-
telor, la fel ºi deciziile privind modalitatea de acþiune, organismele suprastatale
europene având doar un rol coordonator.
Pe mãsurã ce Uniunea s-a extins, s-a pus problema asigurãrii securitãþii într-un

spaþiu lãrgit. Extinderea a adus ca beneficii Uniunii mãrirea spaþiului comunitar
ºi înmulþirea populaþiei, însã nu a sporit securitatea, ci dimpotrivã a facilitat în-
gustarea conceptului de securitate la nivelul statelor membre deoarece, în urma
procesului de extindere, graniþele Uniunii au ajuns mai aproape de zone vulnera-
bile precum Balcanii de Vest, Transnistria, Cecenia sau Caucazul de Sud, regiuni
din care puteau importa noi riscuri de securitate (criminalitate transfrontalierã)
ºi care puteau ameninþa stabilitatea ºi securitatea UE. Extinderile din 2004 ºi
2007 au adus în dezbatere atât problema frontierelor externe ale Uniunii, cât ºi
sensul, durabilitatea ºi sustenabilitatea proiectului european. Liderii europeni au
devenit preocupaþi de conþinutul conceptului de frontierã europeanã, mecanis-
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mul de asigurare a securitãþii UE, capacitatea instituþiilor supranaþionale cu pri-
vire la securitatea externã a Uniunii, dar ºi relaþiile specifice dintre þãrile membre
cu privire la libera circulaþie a persoanelor.16
În anul 2004 UE a lansat un intrument de politicã externã, Politica Europeanã

de Vecinãtate, prin care îºi asuma rolul de garant al libertãþii ºi al bunãstãrii
pentru statele din sfera de interes geopolitic, iar în 2008, în contextul cooperãrii
regionale a creat Parteneriatul Estic17. Prin Tratatul de la Lisabona din 2009 UE
a mai fãcut un pas spre consolidarea politicii de securitate comunã, prin crearea
funcþiei de Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe ºi Politicã de Securitate
care oferea o imaginea unitarã politicii de securitate. În plus, tratatul conferea
Uniunii o serie de prerogative în domeniul gestionãrii militare a crizelor, precum:
dreptul de a recurge la acþiuni de dezarmare, de a desfãºura misiuni umanitare ºi
de evacuare, de a acorda asistenþã ºi consiliere în probleme militare, de a resta-
bili pacea ºi de a conduce operaþii de stabilizare în perioada postconflictualã –
pentru întãrirea rolului sãu în edificarea ºi protejarea securitãþii europene, ca
parte integrantã a securitãþii globale.18
Un fenomen global care a cuprins ºi UE a fost criza economico-financiarã

care a afectat serios economia europeanã ºi zona euro. Criza economicã a afectat
diferit statele membre, creând clivaje între diverse grupuri de state. A existat
riscul retragerii unor state din zona euro/chiar din Uniune sau refuzul aderãrii în
cazul altora. Marea Britanie a fost prima þarã care a anunþat organizarea unui re-
ferendum pentru eventuala pãrãsire a UE, la fel Austria ºi Grecia. Cele mai afec-
tate state europene de criza financiarã au fost Grecia (GREXIT), Irlanda, Portu-
galia, Spania.
Unele disensiuni între statele membre au apãrut în contextul conflictelor de

la graniþa esticã a UE, precum rãzboiul din Georgia (2008) care a rãcit relaþiile
Uniunii cu Federaþia Rusã, ulterior crizele din Ucraina ºi Moldova.
În prezent, crizele ºi conflictele din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord – în

special rãzboiul civil din Siria ºi expansiunea ISIS (Islamic State in Iraq and Syria)
– determinã manifestarea a douã provocãri în mediul european de securitate: mi-
graþia ºi terorismul. La acestea se adaugã intenþia Marii Britanii de retragere din
UE (BREXIT) care pune în pericol dezmembrarea UE.
Trãgând o concluzie asupra mediului de securitate european, putem spune cã

în perioada Rãzboiului Rece ameninþãrile la adresa securitãþii ºi stabilitãþii euro-
pene erau externe ºi militare putând proveni dintr-o posibilã confruntare între
cele douã blocuri de putere (comunist ºi occidental), iar dupã desfiinþarea siste-
mului bipolar de putere ºi a apariþiei efectelor induse de fenomenul globalizãrii,
au apãrut ºi ameninþãri interne ºi nonmilitare la adresa securitãþii spaþiului UE.
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În prezent, UE se confruntã cu o serie de riscuri, ameninþãri ºi provocãri de
securitate precum globalizarea, migraþia, terorismul, crima organizatã, traficul
de arme ºi droguri, proliferarea armelor de distrugere în masã, alãturi de conflic-
tele regionale de la graniþele Uniunii, potenþialele conflicte interetnice ºi inter-
religioase din interiorul spaþiului european, dezastrele naturale, epuizarea resur-
selor energetice, încãlzirea climei etc. – care nu sunt noi, doar cã o parte dintre
acestea au cãpãtat unele particularitãþi din cauza intensificãrii anumitor fenomene.

Efectele negative ale migraþiei ºi terorismului
asupra spaþiului european

În continuare vom aborda provocãrile de securitate cu care se confruntã în
prezent UE ºi care au efecte negative asupra stabilitãþii ºi securitãþii ei, afectând
în special populaþia civilã europeanã. Cele mai grave provocãri la adresa securitãþii
UE le constituie terorismul ºi migraþia. Terorismul care se manifestã astãzi la nivel
european este alimentat de ideologii extremiste (fundamentalismul islamic19) ºi
are capacitatea de a-ºi recruta adepþii chiar din interiorul statelor membre, prin
intermediul radicalizãrii ºi al difuzãrii propagandei pe internet, iar migraþia în
spaþiul UE a devenit un fenomen greu de gestionat din cauza afluxului mare de
refugiaþi ºi a favorizãrii imigraþiei ilegale.

Terorismul nu reprezintã o provocare nouã pentru spaþiul european. Au existat
atentate teroriste în Europa ºi înainte de 1990, dar ºi dupã. Acest fenomen s-a
manifestat cu intensitate redusã la început, culminând cu atentatele din anul
2015 din Franþa care au arãtat o anumitã particularitate/specificitate a terorismului
european, radicalizarea. Autorii terorismului fundamentalist islamic provin din
spaþiul UE, fie cã sunt musulmani sau jihadiºti proveniþi din familii de imigranþi,
fie chiar cetãþeni europeni (francezi, germani, britanici, spanioli etc.) radicalizaþi
prin internet.Astfel cã, dintr-un risc de securitate extern, terorismul devine un risc
de securitate intern. Lovind Europa din interior, acest tip de terorism este mai
greu de combãtut.
Fãcând o incursiune în istoria atentatelor teroriste din spaþiul UE dupã 1990,

ne oprim asupra primului atentat terorist produs în Franþa, în anul 1995, care a
cauzat moartea a opt persoane, fiind atribuit extremiºtilor islamiºti algerieni. Un
alt atentat a avut loc în 1998 în Marea Britanie, cauzând moartea a 29 de per-
soane ºi rãnirea altor 220, de aceastã datã fiind revendicat de o fracþiune disi-
dentã a Armatei Republicane Irlandeze (IRA) care se opunea procesului de pace
din Irlanda de Nord. De asemenea, în Finlanda un atentat cu bombã a avut loc în
2002, în apropiere de Helsinki, care s-a soldat cu ºase morþi ºi peste 80 de rãniþi.
Dupã atentatele din 2001 din Statele Unite, cel mai sângeros atentat terorist

din spaþiul UE a fost comis în Spania, la 11 martie 2004, când zece bombe au
explodat la Madrid ºi în suburbiile sale la bordul a patru trenuri, provocând
moartea a 191 de persoane ºi rãnirea a peste 2 000, atentat revendicat în numele
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Al-Qaida de o celulã islamistã radicalã. Tot o grupare Al-Qaida a revendicat ºi
cele patru atentate sinucigaºe comise simultan la Londra, în Marea Britanie, la 7
iulie 2005 care s-au soldat cu 56 de morþi ºi 700 de rãniþi.20
În 2012, în Bulgaria, un atentat cu bombã a ucis cinci turiºti israelieni, iar la

originea atacului s-ar fi aflat miºcarea libanezã „Hezbollah“. Franþa a fost din
nou gazda atentatorilor teroriºti în martie 2012, când au murit 7 persoane la un
Colegiu evreiesc; la fel ºi Marea Britanie în mai 2013, când un soldat britanic a
fost ucis de doi agresori musulmani. În mai 2014, în Belgia, au fost ucise 4 per-
soane în Muzeul evreiesc din Bruxelles de cãtre un francez de origine algerianã,
iar în februarie 2015 la Copenhaga, Danemarca au avut loc douã atacuri teroriste
islamiste.
Dar cele mai grave atentate din Europa ultimilor 25 de ani, dupã Madrid, au

fost cele douã atacuri de la Paris din anul 2015: atentatele din 7 ianuarie de la re-
dacþia publicaþiei franceze de satirã Charlie Hebdo ºi asupra unui magazin evre-
iesc care s-au soldat cu 17 morþi21 ºi atentatele din noaptea de 13 spre 14 noiem-
brie din centrul Parisului în care ºi-au pierdut viaþa 130 de persoane ºi alte 352
au fost rãnite22, revendicate de organizaþia Stat Islamic.
Comparativ cu atentatele 9/11 din SUA unde autorii atacurilor au venit din

exteriorul graniþelor, în cazul atentatelor de la Paris, teroriºtii au venit din inte-
riorul spaþiului european, fiind nãscuþi ºi crescuþi în state membre ale UE ºi deja
radicalizaþi înainte de a pleca în taberele de antrenament teroriste din Orientul
Mijlociu. Aceastã particularitate europeanã a grupurilor de imigranþi radicalizaþi
dispuºi sã atace þara natalã în numele unei ideologii strãine prezintã provocãri
majore de securitate. De acum înainte, UE va trebui sã-ºi urmãreascã „duºmanii
din interior“, pentru cã aproape toate statele europene se aflã în situaþia de a avea
cetãþeni islamiºti radicali pe teritoriile lor care s-au întors din zonele de conflict
precum Siria, Irak, Libia, etc. În plus, faptul cã unul dintre atentatorii din noiem-
brie de la Paris ar fi venit cu valul de refugiaþi, aratã cã poate exista o legãturã
între imigranþii sosiþi pe teritoriul european ºi ultimele atentate teroriste, ceea ce
este ºi mai grav.23
În prezent, tehnologiile moderne în domeniul informaþiilor ºi comunicaþiilor

joacã un rol crucial în evoluþia terorismului fundamentalist-islamic. Organizaþia
teroristã Stat Islamic (ISIS) îºi rãspândeºte ideologia prin intermediul reþelelor
de socializare ºi foloseºte ca metodã de recrutare de noi adepþi radicalizarea. În
plus, datoritã existenþei spaþiului Schengen, ei se pot rãspândi nestingheriþi în toate
statele membre, fiindu-le facil sã-ºi organizeze atacurile.
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Un fenomen politico-social care a luat amploare în anul 2015 în UE este fe-
nomenul migraþiei. Spaþiul european s-a confruntat cu acest fenomen ºi în ultimii
25 de ani, cu diferenþa cã majoritatea imigranþilor veneau dinspre state aflate în
vecinãtatea esticã a Uniunii Europene (Ucraina, Republica Moldova, Georgia etc.)
sau chiar din Europa (dinspre Balcani sau dinspre þãrile postcomuniste membre
ale Uniunii) ºi nu au ridicat mari probleme de integrare socio-culturalã, iar Uniu-
nea a avut capacitatea de a-i primi. Astãzi însã, Uniunea se confruntã cu un exod
fãrã precedent al imigranþilor din afara Europei, musulmani veniþi dinspre Orien-
tul Mijlociu ºi Africa de Nord. Conflictele din Irak, Libia, Afganistan ºi în spe-
cial conflictul din Siria au provocat cea mai mare crizã umanitarã de dupã cel de
al Doilea Rãzboi Mondial. Potrivit Organizaþiei Internaþionale pentru Migraþie
(OIM), în anul 2015, peste un milion de refugiaþi24 din „statele eºuate“ politic
precum Siria, Eritreea, Afganistan, Mali, Gambia, Nigeria, Somalia, Palestina,
Senegal etc.25 au bãtut la porþile statelor UE pentru a cere azil politic. Criza refu-
giaþilor a creat o însemnatã dilemã la nivelul UE: aceea de a opune valori euro-
pene esenþiale precum solidaritatea umanã ºi compasiunea, nevoii de securitate
ºi apãrare a propriei bunãstãri. De asemenea, Europa a fost luatã prin surprindre
atât de natura fluxului migrator (refugiaþi sau imigranþi?), cât ºi de adevãrata di-
mensiune a crizei.
Acest fenomen are repercusiuni asupra stabilitãþii ºi securitãþii europene, pu-

tând genera o crizã de proporþii atât în statele membre, cât ºi la nivelul Uniunii
Europene. Pe de o parte, deoarece printre refugiaþii care-ºi cautã locul în Europa
se pot strecura ºi imigranþi ilegali (teroriºti ai ISIS sau ai altor organizaþii) care
ar putea desfãºura acþiuni teroriste sau de criminalitate organizatã, lovind astfel
Europa din interior. Aici ar trebui sã facem distincþia între conceptele de imi-
grant vs. refugiat, termeni folosiþi în egalã mãsurã de presã, public ºi politicieni,
pentru a desemna masele de persoane care ajung pe tãrâmul european. Potrivit
Convenþiei de la Geneva din 1951, refugiatul este persoana cãreia i-a fost con-
feritã protecþia internaþionalã în urma unor temeri justificate de a fi persecutatã
pe motiv de rasã, religie, naþionalitate, apartenenþa la un anumit grup social sau
a opiniilor sale politice.26 Pentru ca o persoanã sã primeascã statutul de refugiat,
trebuie sã solicite azil, în baza unor documente. Aºadar, în privinþa persoanelor
care ajung pe cãi ilegale în Europa, termenul corect este acela de imigranþi (ile-
gali). Fluxul de migranþi înregistrat anul trecut este unul mixt, cuprinzând per-
soane din ambele categorii (imigranþi ºi refugiaþi). Legãtura care s-a fãcut între
atacurile teroriste de la Paris ºi criza refugiaþilor este aceea cã printre refugiaþi
se pot ascunde teroriºti ai ISIS sau ai altor organizaþii, care pot sã loveascã Eu-
ropa din interiorul spaþiului comunitar.
Pe de altã parte, Europa nu are capacitatea de a primi toþi refugiaþii, iar la

nivelul UE nu existã un consens referitor la politicile privind imigraþia. Între sta-
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tele membre ale UE au apãrut deja disensiuni în privinþa gãzduirii cotelor de re-
fugiaþi. Criza imigranþilor a generat dispute politice între grupul statelor postco-
muniste din Europa Centralã (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia), adicã Grupul
de la Viºegrad ºi Europa de Vest având în centru triada clasicã Berlin-Paris-
Bruxelles. Statele din Grupul de la Viºegrad s-au manifestat cel mai vehement
împotriva cotelor de refugiaþi, adicã împãrþirea refugiaþilor între statele membre
ale Uniunii Europene, aºa cum au propus Germania, Austria ºi Suedia.27
Migraþia ºi terorismul au scos în evidenþã limitele sistemului de securitizare

a graniþelor externe ºi a unor agenþii europene din domeniul asigurãrii securitãþii
(precum FRONTEX).
Alte consecinþe negative ale fenomenului migraþiei asupra spaþiului european

ar fi acelea cã imigraþia exercitã o presiune imensã asupra economiilor þãrilor eu-
ropene (ºomaj, muncã la negru), iar în contextul în care se va suspenda spaþiul
Schengen, atunci ar fi afectatã ºi zona euro. Un dezechilibru al zonei euro riscã
sã dea naºtere unei noi crize economice în UE. Destabilizarea zonei euro ºi a
spaþiului Schengen pot pune în pericol proiectul european, putând duce la cel
mai pesimist scenariu, prãbuºirea UE.
Pânã acum, rãspunsul instituþiilor europene privind lupta împotriva teroris-

mului ºi prevenirea migraþiei a fost o mai bunã protecþie a frontierelor interne ale
statelor ºi controale mai stricte la graniþele externe ale Uniunii Europene. Criza
imigranþilor din Europa a generat luarea unor mãsuri radicale în privinþa spaþiului
Schengen: reintroducerea controalelor temporare la graniþa Uniunii Europene,
iar Franþa, Germania, Austria, Suedia, Danemarca ºi Slovenia au reintrodus tem-
porar controale la frontierele naþionale pentru a face faþã fluxurilor migratorii. Li-
derii europeni urmeazã sã discute dacã suspendã temporar sau nu acordul Schengen
ºi îl înlocuiesc cu un sistem de urgenþã de controale la graniþã pentru doi ani,
aceastã mãsurã venind atât în sprijinul statelor membre pentru trierea refugia-
þilor, cât ºi pentru eradicarea terorismului.
Revenind la provocãrile de securitate mai vechi ºi totuºi noi care ameninþã

spaþiul european, ne oprim asupra criminalitãþii organizate cu formele ei (crima
organizatã, traficul de droguri, infracþionalitatea economicã, traficul de fiinþe
umane, traficul de armament, spãlarea banilor, fraudarea documentelor), o pro-
vocare transfrontalierã gravã care se aflã în constantã evoluþie ca urmare a pre-
siunii sporite exercitate asupra frontierelor externe de cãtre fluxurile migratorii.
Crima organizatã este legatã în multe dintre cazuri de imigraþia ilegalã. Crimina-
litatea informaticã este o ameninþare globalã, transfrontalierã ºi anonimã care
poate afecta sistemele informatice europene. Deþinerea de arme nucleare ºi de
distrugere în masã reprezintã un nou fenomen în ascensiune, care poate afecta
securitatea europeanã. Mai mult, corupþia reprezintã o ameninþare la adresa fun-
damentelor sistemului democratic ºi ale statului de drept. De aseme-nea, miºcã-
rile politice extremiste de stânga sau de dreapta, pot afecta funcþio-narea societã-
þii europene.
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În prezent, pe agenda publicã ºi politicã europeanã se aflã dosarul Brexit. In-
tenþia de retragere a Marii Britanii din UE a tensionat relaþiile dintre cele douã
pãrþi. Negocierile privind reconfigurarea relaþiei UE–Marea Britanie sunt în des-
fãºurare. Obiectivele premierul britanic, David Cameron, supuse negocierilor
sunt: protejarea pieþei unice în sensul respectãrii intereselor economice britanice,
intensificarea spiritului concurenþial al UE, limitarea procesului de integrare eu-
ropeanã ºi restricþionarea accesului angajaþilor strãini la indemnizaþii sociale bri-
tanice.28 Liderul de la Londra a anunþat organizarea unui referendum privind
apartenenþa Marii Britanii la Uniunea Europeanã pe 23 iunie, anul acesta. În ca-
drul Consiliului European de la Bruxelles, din 18-19 februarie, britanicii au ob-
þinut unele concesii din partea UE, dar vor continua negocierile privind statutul
mai favorabil cerut de Marea Britanie în cadrul Uniunii.29
În contextul Brexit-ului, se discutã viitoarea arhitecturã europeanã în sensul

reapariþiei unei vechi tendinþe de împãrþire a Europei pe douã nivele, integrarea
politicã cu „douã viteze“. Revizuirea ar crea un sistem de integrare diferenþiat,
pe viteze diferite, în care unele state membre sã fie integrate într-o mãsurã mai
mare, adoptând toate sistemele politice ºi reprezentând nucleul, iar altele mai
puþin, în funcþie de ceea ce vor. Un susþinãtor al integrãrii diferenþiate este pre-
ºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker care se distanþeazã astfel de
linia politicã a fostului preºedinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.30
Privind în perspectivã, ieºirea Marii Britanii din UE ar putea avea efect de do-
mino, mai multe state membre ar putea recurge la pãrãsirea blocului comunitar,
ceea ce ar pune în pericol existenþa UE.

Asigurarea securitãþii în spaþiul UE

Securitatea UE are douã dimensiuni: internã ºi externã. Pe de o parte, UE tre-
buie sã asigure securitatea în interiorul graniþelor sale ºi ne referim la asigurarea
securitãþii societãþilor, implicit a securitãþii individuale/a cetãþenilor (personalã,
socialã, economicã, identitarã, culturalã). Pe de altã parte parte, UE trebuie sã-ºi
asigure securitatea externã, la graniþele sale, prin mijloace civile, printr-o coope-
rare comunã a statelor membre.
Responsabilitatea principalã pentru asigurarea securitãþii ºi stabilitãþii interne

revine statelor membre. Dar pentru cã ameninþãrile la adresa societãþilor ºi a ce-
tãþenilor europeni sunt din ce în ce mai variate ºi au un caracter transfrontalier,
depãºind frontierele UE ºi chiar regiunile învecinate, statele membre nu mai pot
reuºi pe deplin acest lucru pe cont propriu. Astfel, combaterea ameninþãrilor de-
vine o responsabilitate europeanã comunã.
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Politica de securitate a UE este prevãzutã în capitolul privind PESC ºi PSAC
al Tratatului de la Lisabona,Agenda pentru securitate europeanã (2015), Strategia
europeanã de securitate (2003/2008), fiind completate de strategiile de securitate
ale statelor membre cuplate cu o politicã externã ºi de apãrare naþionalã.
Construcþia europeanã are la bazã valorile respectãrii demnitãþii umane, de-

mocraþiei, egalitãþii ºi statului de drept, ºi încearcã sã asigure cetãþenilor sãi, po-
trivit Tratatului de laAmsterdam (1999), un „spaþiu de libertate, securitate, justiþie“,
devizã preluatã ºi de Tratatul de la Lisabona. Uniunea Europeanã înseamnã în
primul rând o uniune economicã a cãrei esenþã este Piaþa Unicã, fundamentatã
pe asigurarea celor patru libertãþi de circulaþie (a persoanelor, a serviciilor, a bu-
nurilor ºi a capitalurilor). Securitatea în UE se asigurã cu respectarea drepturilor
fundamentale. Un obiectiv esenþial al UE este de a-ºi proteja cetãþenii de pe întreg
teritoriul de o serie de provocãri transnaþionale precum terorismul, imigraþia ilegalã,
criminalitatea internaþionalã, care le pot afecta securitatea personalã ºi socialã.
Tratatul de la Lisabona a creat cadrul comun de abordare ºi realizare a spa-

þiului de libertate, securitate ºi justiþie în UE, eliminând sistemul celor trei piloni
instituit la Maastricht, iar mai multe elemente specifice pilonului III (JAI) au fost
comunitarizate fãcând obiectul cap. IV din Tratat, inclusiv cooperarea judiciarã
ºi poliþieneascã în materie penalã, dar fãrã sã disparã protagonismul statelor
membre. Datoritã comunitarizãrii, politica din domeniul JAI ajunge sã repre-
zinte interesele comunitare ºi în plan secundar interesele specifice ale statelor.
Pentru a susþine domeniul afacerilor interne ºi pentru a proteja cetãþenii europeni
ºi noneuropeni care se aflã pe teritoriul european împotriva provocãrilor de
securitate, UE a completat prevederile acestui tratat cu o serie de instrumente:
sistemul european comun de azil, reþeaua judiciarã europeanã, mandatul euro-
pean de arestare, Agenda europeanã privind migraþia (2015).
Una dintre cele mai importante realizãri ale proiectului european a fost crea-

rea Spaþiului Schengen care permite libera circulaþie, eliminând controalele în
interiorul spaþiului european ºi protejând graniþele Uniunii, devenit parte inte-
grantã a Tratatului UE. Statele membre ale Acordului au introdus o politicã co-
munã în domeniul vizelor ºi au convenit stabilirea unor controale la frontierele
externe, coordonatã de agenþia FRONTEX.
Un prim document oficial care privea securitatea internã a fost Programul de

la Stockholm, „O Europã deschisã ºi sigurã în serviciul cetãþenilor ºi pentru pro-
tecþia acestora“. Acesta stabilea prioritãþile UE privind consolidarea spaþiului de
justiþie, libertate ºi securitate pentru perioada 2010-201431, ºi planul de acþiune
privind punerea în aplicare a acestor prioritãþi politice printre care se numãrã
abordarea provocãrilor viitoare care vor apãrea atât la nivel european, cât ºi la nivel
global ºi o serie de acþiuni ºi mãsuri axate pe interesele ºi nevoile cetãþenilor32.
În anul 2010, Comisia Europeanã a elaborat Strategia de securitate internã a

UE, intitulatã „Cãtre un model european de securitate“, care a integrat strategiile
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ºi abordãrile conceptuale existente pânã atunci. Obiectivul principal al Strategiei
de securitate internã era acela de a aborda provocãrile inerente caracterului
dinamic ºi global al secolului XXI.33 În anul 2015, Comisia Europeanã a revizuit
ºi înlocuit aceastã strategie cu Agenda europeanã pentru securitate 2015-202034.
Documentul reprezintã o agendã comunã a statelor membre ºi a instituþiilor UE
pentru asigurarea securitãþii interne prin abordarea comunã a ameninþãrilor la
adresa securitãþii UE pentru urmãtorii 5 ani, a cãrei punere în practicã se bazeazã
pe cooperare.
Potrivit Agendei, fenomenele care ameninþã securitatea societãþilor europene

sunt: instabilitatea din vecinãtatea imediatã a UE; radicalizarea, extremismul violent
ºi terorismul, alãturi de o extindere a complexitãþii acestora; tendinþa de globali-
zare ºi caracterul trans-sectorial; criminalitatea organizatã ºi criminalitatea infor-
maticã. Cele trei prioritãþi de acþiune imediate identificate de aceastã strategie
sunt: terorismul ºi radicalizarea, criminalitatea organizatã ºi criminalitatea in-
formaticã. Aceste fenomene nu sunt noi în spaþiul european, dar cum nivelul ºi
complexitatea ameninþãrilor au evoluat, prezenta strategie a trebuit sã se adap-
teze mediului contemporan de securitate ºi sã asigure o acþiune continuã ºi coe-
rentã în domeniu. Astfel, Agenda europeanã consolideazã instrumentele pe care
UE le oferã autoritãþilor de aplicare a legii din statele membre pentru a combate
ameninþãrile ºi stabileºte mãsurile pentru abordarea ameninþãrilor la adresa
securitãþii din UE.
Concret, documentul prevede o serie de acþiuni specifice date în sarcina Co-

misiei Europene pentru urmãtorii cinci ani, precum ºi o serie de instrumentele
puse la dispoziþie statelor membre pentru prevenirea ºi combaterea actualelor
riscuri ºi ameninþãri de securitate, precum: mandatul european de arestare, Siste-
mul european de informaþii, Reþeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu pri-
vire la radicalizare (RAN), Programul de urmãrire a finanþãrilor în scopuri tero-
riste; înfiinþarea unui Centru european de combatere a terorismului în cadrul Eu-
ropol; consolidarea luptei împotriva finanþãrii terorismului; lansarea unui forum
la nivelul UE cu companiile IT pentru prevenirea radicalizãrii din mediul online;
adoptarea Registrul european cu numele pasagerilor (PNR), aflat în discuþie încã
din 2011; îmbunãtãþirea legislaþiei privind protecþia datelor; mãsuri consolidate
de combatere a introducerii ilegale de migranþi.35
Din perspectiva abordãrii provocãrilor de securitate de la nivel european, dar

ºi global, Agenda de securitate internã completeazã în mod indispensabil Stra-
tegia europeanã de securitate, „O Europã sigurã într-o lume mai bunã“ (A secure
Europe in a Better World), cunoscutã ºi sub denumirea de „Strategia Solana“,
elaboratã în 2003 în cadrul politicii europene de securitate ºi apãrare, care anali-
zeazã ºi defineºte mediul de securitate european post-11 septembrie 2001 ºi for-
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muleazã principalele obiective ºi direcþii de acþiune ale Uniunii.36 Aceastã stra-
tegie a fost completatã în anul 2008 pentru a se stabili o nouã ierarhie a provo-
cãrilor globale ºi ameninþãrilor fundamentale la adresa securitãþii europene, astfel:
conflictele nerezolvate din Orientul Mijlociu, statele eºuate, terorismul, programul
nuclear iranian, efectele pozitive ºi negative ale globalizãrii, crima organizatã,
securitatea ciberneticã, securitatea energeticã, schimbarea climei, dar ºi începutul
crizei financiare mondiale.37
Consiliul European de la Bruxelles din 25-26 iunie 2015 a discutat necesitatea

revizuirii acestei strategii. Astfel, aspectele externe ale securitãþii urmeazã sã fie
dezvoltate în cadrul strategiei globale a UE în domeniul PESC, iniþiate de Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politicã de Securitate, urmând
sã fie înaintatã Consiliului European pânã în iunie 2016.38 De asemenea, ºi poli-
tica europeanã de vecinãtate se aflã în curs de revizuire.

Concluzii finale

UE a devenit un model de organizare, dar ºi de securitate în sistemul interna-
þional contemporan referitor la poziþionarea faþã de provocãrile de securitate ºi
ca direcþie a politicilor de securitate ºi reprezentare internaþionalã a statelor
membre. Modelul de securitate al UE are la bazã principiile ºi valorile construc-
þiei europene comunitare: respectarea drepturilor omului ºi a libertãþilor funda-
mentale, statul de drept, democraþia, dialogul, toleranþa, transparenþa ºi solidari-
tatea. Modelul european de securitate se bazeazã pe folosirea puterii soft ºi este
mai precaut în abordãri radicale faþã de regiunile limitrofe UE ºi faþã regiunea
Orientului Mijlociu. Aceastã abordare poate fi explicatã prin faptul cã minoritãþi
din regiunile învecinate Uniunii au fost prezente mereu pe teritoriul european,
ulterior în spaþiul UE. Politica europeanã de securitate se limiteazã ºi ea la uzul
puterii soft ºi la o precauþie generalã privind abordarea problemelor politice ºi
de securitate din regiunile învecinate. Moderatã este ºi politica antiteroristã euro-
peanã comparativ cu politica radicalã a Statelor Unite în abordarea terorismului
dupã evenimentele din 11 septembrie 2001.
Este adevãrat cã lupta împotriva terorismului þine de competenþa statelor

membre, dar astãzi este nevoie de o abordare europeanã, mai multã coordonare
ºi colaborare a statelor membre pentru formularea unui rãspuns comun. Atentatele
teroriste recente din Europa au dovedit ameninþarea crescândã a extremismului
violent ºi influenþa conflictelor din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord asupra
radicalizãrii cetãþenilor europeni. Având în vedere cã în prezent UE se confruntã
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cu acest tip de terorism periculos, ne întrebãm dacã modelul european care se
prefigureazã, de abordare a ameninþãrilor ºi problemelor de securitate contem-
porane, se va schimba ºi va cãpãta aspecte mai radicale sau va conþine doar mã-
suri reactive ºi de prevenire a radicalizãrii.
Din perspectiva contexului de securitate creat anul trecut, în care crizele ºi

provocãrile au venit atât din interiorul Uniunii, cât ºi din afara spaþiului comu-
nitar, agenda politicã ºi de securitate a UE pentru anul 2016 va trebui sã cuprindã
atât aspecte privind îmbunãtãþirea cadrului comun de securitate pentru gestio-
narea problematicii de securitate actuale, cât ºi schimbãri în actuala arhitecturã
instituþionalã, normativã ºi acþionalã.
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