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Abstract. This paper aims to explore the role, the interest and the
involvement of the European Union in conflict resolution of the South
Caucasus frozen conflicts. It argues that despite some elements of
engagement concerning the democratization, stability and energy security,
the European Union chose not to play a deeper role in Abkhazia, South
Osetia and Nagorno-Karabakh conflict resolution. For now, Brussels is
much more comfortable in providing aid and supporting the work of the
other international organizations than engaging by itself directly in a
settlement.

În ciuda succesului înregistrat de lãrgirea spre Est ºi a marilor aºteptãri ale
Politicii Europene de Vecinãtate (PEV), Uniunea Europeanã (UE) nu pare sã fie
pe deplin capabilã sã rãspundã provocãrilor venite dinspre vecinii de la Rãsãrit,
cu toate cã ºi-a dezvoltat capacitãþile militare ºi civile. Acest lucru este adevãrat,
în special, pentru conflictele din Balcanii de Vest pânã în Caucazul de Sud. Creº-
terea responsabilitãþii UE de a asigura pacea vecinilor sãi este evidentã. Pentru
a nu deveni parte în conflictele existente în zonã, aceasta trebuie sã gãseascã o
cale pentru a le rezolva.
Din perspectiva securitãþii, UE ºi vecinãtatea sa pot fi considerate „un sistem

complex de securitate“ care este definit ca „un grup de state ale cãror preocupãri
primare de securitate sunt suficient de strâns legate între ele încât securitatea lor
naþionalã, în mod realist, nu poate fi separatã una de alta“1. Aceasta înseamnã cã
rolul Uniunii în promovarea pãcii ºi securitãþii în vecinãtatea sa este crucial ºi
reprezintã o necesitate pentru siguranþa Europei2. Ca urmare a acestor realitãþi,
conºtientizate ºi de UE, în Strategia Europeanã de Securitate se declarã cã: „este
în interesul european ca þãrile de la graniþa Uniunii sã fie stabile, prospere ºi bine
guvernate. Vecini care sunt angrenaþi în conflicte violente, state slabe unde crima
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organizatã înfloreºte, creºterea explozivã a populaþiei la graniþele Uniunii, toate
ridicã probleme pentru Europa“3.
Caucazul de Sud a ieºit din Uniunea Sovieticã ca o regiune instabilã. Rãzboa-

ielor etnico-teritoriale, îngheþate de acordurile de încetare a focului, li s-au adãu-
gat lupte pentru putere între miºcãrile naþionaliste ºi fostele nomenclaturi ºi ten-
siuni socio-economice crescânde. Deºi au fost semnate acorduri de încetare a fo-
cului între Georgia ºi teritoriile sale autonome ºi între armeni ºi azeri în problema
Nagorno-Karabah, absenþa unei soluþii politice definitive a acestor conflicte este
o sursã de instabilitate majorã în regiune.
Zona sud-caucazianã reprezintã o regiune complexã pentru UE. Faptul cã se

poziþioneazã între zona ruseascã nord-caucazianã, Marea Caspicã ºi Asia Cen-
tralã, Turcia ºi Orientul Mijlociu, importanþa sa strategicã ca producãtor ºi regiu-
ne de tranzit pentru energie, poziþionarea sa ca principalã direcþie a criminalitãþii
internaþionale ºi a activitãþilor traficanþilor precum ºi mozaicul etnic existent fac
ca implicarea sporitã a UE în regiune sã fie o sarcinã dificilã.
Una dintre cele mai serioase provocãri în privinþa securitãþii în regiune este

existenþa „conflictelor îngheþate“. Fiecare þarã sud-caucazianã este angajatã într-un
astfel de conflict. Douã dintre acestea,Abkhazia ºi Osetia de Sud, privesc Georgia, iar
cel de-al treilea, din Nagorno-Karabah, este o disputã între Armenia ºi Azerbadjan.
Adãugând conflictul armat aflat în desfãºurare din Cecenia ºi din Caucazul de Nord,
viitoarea dezvoltare a regiunii este intrinsec legatã de rezolvarea acestor conflicte.
O primã iniþiativã pentru o implicare mai sporitã în zonã a UE ºi a SUA a fost

un acord federal, aºa-numitul Pact de Stabilitate pentru Caucaz. Acesta a fost
pentru prima datã conturat în anul 1999, în cadrul Summit-ului OSCE de la Istan-
bul, iar pregãtirea acestuia a fost dezvoltatã de grupuri de lucru precum Centrul
European de Studii Politice4. Principalul obstacol în calea acestei iniþiative a fost
poziþia ruso-armeanã potrivit cãreia prezenþa militarã ruseascã în Caucazul de
Sud ar trebui sã fie o componentã majorã a noului sistem de securitate regionalã5.
Aceastã poziþie nu a fost agreatã de majoritatea celorlalþi participanþi la discuþie.
Ca urmare, se pare cã viitoarea implicare a UE în regiune va fi exclusiv determi-
natã de Politica Europeanã de Vecinãtate6.
În 2003, UE a numit un Reprezentant Special pentru Caucazul de Sud, în per-

soana lui Heikki Talvitie. Acesta a fost înlocuit, în martie 2006, de cãtre Peter
Semneby, acesta din urmã primind un mandat mai extins. În primã fazã, sarcina
reprezentantului special era sã colaboreze pentru rezolvarea conflictelor din re-
giune, iar din martie 2006 sarcina acestuia este sã contribuie la stabilizarea con-
flictelor ºi sã faciliteze implementarea acestei stabilizãri în coordonare strânsã
cu Naþiunile Unite ºi OSCE7.
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Unul din momentele hotãrâtoare pentru intensificarea interesului UE în re-
giunea sud-caucazianã a fost Revoluþia Trandafirilor din Georgia. Evenimentele
din noiembrie 2003 au condus la intensificarea cooperãrii reciproce între Geor-
gia ºi UE, aceasta din urmã acordând sprijinul sãu politic noului regim prin inter-
mediul declaraþiilor ºi vizitelor oficiale. Ca rezultat al acestei cooperari strânse
ºi în scopul consolidãrii democraþiei ºi liberalizãrii economice în regiune, þãrile
Caucazului de Sud au fost incluse în cadrul PEV. Includerea, în iunie 2004, a ce-
lor trei þãri sud-caucaziene în PEV reprezintã o etapã importantã ºi un salt cali-
tativ privind relaþiile acestor þãri cu UE. Acordurile de Parteneriat ºi Cooperare
au drept scop o cooperare sporitã în domenii non-militare ºi crearea unui dialog
politic instituþionalizat la o multitudine de niveluri. PEV îndeamnã la intensificarea
dialogului politic ºi introduce Planuri de Acþiune adaptate fiecãrei þari. Planurile
de Acþiune pentru Caucazul de Sud, semnate în noiembrie 2006, sunt în desfãºu-
rare conform recomandãrilor stabilite de Comisia Europeanã în martie 2005.

Caucazul de Sud a fost, de asemenea, menþionat explicit în Strategia Euro-
peanã de Securitate fiind legat de provocãrile de securitate ale Europei de Vest,
incluzând conflicte regionale, scãderea autoritãþii statului ºi crima organizatã,
sugerându-se ca UE sã se implice mai puternic ºi mai activ în aceastã zonã.
Astfel, implicarea UE în zona Caucazului de Sud este legatã de mulþi factori im-
portanþi. În primul rând, odatã cu lansarea PEV ºi cu dezvoltarea unei Politici
Europene de Securitate ºi Apãrare, UE nu numai cã are motivele, dar are ºi
instrumentele necesare pentru implicarea în rezolvarea conflictelor. În al doilea
rând, succesul PEV depinde, la un anumit nivel, de progresul realizat în direcþia
stabilizãrii conflictelor, UE neputând ignora aceste conflicte. În al treilea rând,
Caucazul de Sud este unul din puþinele coridoare energetice din regiunea cas-
picã. Cele trei rute alternative de tranzit ale gazului din Marea Caspicã cãtre UE
– Nabucco, Baku-Tbilisi-Erzurum ºi proiectele conductei petroliere trans-Marea
Neagrã depind de stabilitatea Caucazului de Sud8.

Abkhazia

Dupã ce, în anul 1991, Georgia a devenit primul stat din fosta URSS ce ºi-a
dobândit independenþa, regiunea Abkhazia a încercat sã-ºi obþinã, la rândul sãu
indepedenþa. Georgia a reacþionat la aceastã încercare prin trimiterea de trupe
georgiene care au ocupat o mare parte din Abkhazia, inclusiv capitala Sukhumi.
În 1992 s-a declanºat un rãzboi georgiano-abkhaz, aceasta din urmã fiind susþi-
nutã militar de republicile Caucazului de Nord ºi de Rusia.
În august 1993, Consiliul de Securitate al Naþiunilor Unite a adoptat Rezolu-

þia 858 care avea ca scop garantarea acordului de încetare a focului ºi care, în
acelaºi timp, a reafirmat integritatea teritorialã a Georgiei. Cu aceastã ocazie,
Naþiunile Unite a înfiinþat o misiune de monitorizare (UNOMIG – United Na-
tions Mission in Georgia). Pânã la sfârºitul anului 1993, forþele abkhaze au reuºit
sã conducã armata georgianã în afara regiunii. În mai 1994, Abkhazia, Georgia,
Rusia ºi Naþiunile Unite au semnat Acordul de la Moscova, dar acesta a fost în-
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cãlcat în mai multe rânduri de Abkhazia prin operaþiunile militare desfãºurate în
regiunea Gali.
În anul 1999, la referendumul þinut în Abkhazia majoritatea cetãþenilor a vo-

tat pentru independenþã, dar acest referendum nu a fost recunoscut de Georgia.
Negocierile pentru rezolvarea conflictului georgiano-abkhaz sunt conduse în do-
uã serii de discuþii: procesul de la Geneva al Naþiunilor Unite ºi aºa-numitul pro-
ces Sochi ce se desfãºoarã sub auspiciile Rusiei. În general, acestea sunt vãzute
ca un eºec în rezolvarea conflictului.
În ceea ce priveºte implicarea UE în regiune, în timpul anilor ’90, aceasta ºi-

a limitat acþiunile efectuate în regiunea Abkhazia doar la condamnarea violenþei
ºi a fãcut apel la rezolvarea paºnicã a conflictului. În cele din urmã, UE a început
sã colaboreze cu Naþiunile Unite pentru furnizarea ajutorului umanitar ºi de re-
construcþie, dar din cauza înrãutãþirii situaþiei în regiunea Gali, din 1998 pânã în
2004, Uniunea ºi-a redus activitãþile înAbkhazia. În 2003 ºi 2004 situaþia s-a îm-
bunãtãþit, ceea ce le-a permis UE ºi Naþiunilor Unite sã-ºi reia activitatea în
Abkhazia. La jumãtatea anului 2006, UE a susþinut cã este cel mai mare donator
din Abkhazia, implementând proiecte în valoare de aproximativ 25 de milioane
euro. Cel mai nou proiect este un program de trei ani pentru sprijinul reconso-
lidãrii ºi reconstrucþiei în zona de conflict georgiano-abkhazã ºi în ariile alãturate,
astfel creându-se condiþii pentru reintegrarea refugiaþilor9.
În general, prezenþa UE în Abkhazia a fost limitatã la furnizarea ajutoarelor.

Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud nu este par-
te a procesului de la Geneva, ceea ce înseamnã cã influenþa sa în stabilirea de ne-
gocieri pentru un acord este scãzutã. În contextul alegerilor prezidenþiale din
Georgia, din 2004, Înaltul Reprezentant al UE, Javier Solana a sugerat cã UE
poate asigura trupe de menþinere a pãcii dacã disputele Georgiei cu Abkhazia ar
fi rezolvate. Totuºi, chiar dacã UE ar decide sã-ºi sporeascã rolul politic în con-
flict, Moscova, cel mai probabil, s-ar opune intervenþiilor de la Bruxelles10.

În ciuda angajamentelor, UE a ales sã nu joace un rol foarte însemnat în re-
zolvarea conflictelor din Georgia, concentrându-se pe reforme ca o precondiþie
pentru rezolvarea conflictelor. Implicarea redusã a UE în stabilizarea conflic-
telor din Georgia a fost vizibilã. La sfârºitul anului 2004, mandatul misiunii
OSCE de monitorizare a graniþelor Georgiei cu Rusia a expirat, iar autoritãþile
georgiene i-au cerut UE sã desfãºoare una similarã. Dupã luni de negocieri, UE
a refuzat cererea deoarece mai multe state membre au considerat cã desfãºurarea
acestei misiuni va influenþa într-un mod negativ relaþiile UE cu Rusia. Un prim
angajament al UE faþã de noua conducere din Georgia de dupã Revoluþia Tran-
dafirilor a fost desfãºurarea unei misiuni pentru consolidarea statului de drept
(EUJUST THEMIS). Aceasta a fost lansatã în 2004, a durat un an ºi a avut ca
domenii de acþiune reforma organizaþionalã a instituþiilor publice, reforma parla-
mentarã ºi electoralã, cât ºi sporirea încrederii grupurilor de populaþie afectate
de conflict. Prioritãþile Planurilor de Acþiune pentru Georgia le reprezintã statul
de drept ºi îmbunãtãþirea climatului investiþional. Abordarea UE este pe deplin
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justificatã. Majoritatea reformelor politice ºi economice ar trebui sã fie realizate
chiar dacã existã aceste conflicte nerezolvate. În orice caz, aceste conflicte nu
pot fi rezolvate fãrã ca Georgia sã fie prosperã, democraticã ºi europenizatã11. Pe
de altã parte, Planul de Acþiune pentru Georgia nu oferã nici un stimulent din
cele acordate Moldovei sau Ucrainei, cum ar fi facilitarea obþinerii vizelor, o per-
spectivã mai clarã pentru un comerþ liber sau oportunitatea de aliniere la decla-
raþiile de politicã externã ale UE.

Osetia de Sud

În 1990, provincia autonomã Osetia de Sud ºi-a declarat suveranitatea, dar
Georgia i-a abrogat statutul autonom prin denunþarea tuturor graniþelor interne
din cadrul statului. Conflictul a început în 1991, a fost urmat de miºcãri în masã
ale georgienilor pe teritoriul Georgiei ºi a osetienilor în Osetia de Nord, repu-
blicã autonomã a Rusiei. Încetarea focului a avut loc în anul 1992, înfiinþându-
se o forþã de menþinere a pãcii sub auspiciile Georgiei, Osetiei de Sud ºi Rusiei.
Aceasta este supravegheatã de cãtre o Comisie Unificatã de Control ce are ca
membri Georgia, Osetia de Sud, Osetia de Nord ºi Rusia. Încetarea focului a fost
încãlcatã temporar în vara anului 2004, când Georgia a trimis trupe armate în
Osetia de Sud12. Prin aceasta, preºedintele Saakashvili a încercat sã reducã re-
sursele regimului Osetiei de Sud prin stabilirea unei blocade economice sus-
þinutã de operaþiuni militare. Rusia a rãspuns la acest atac al Georgiei prin susþi-
nerea Osetiei de Sud cu forþe militare ºi echipament. Dupã o serie de ciocniri,
multe pierderi ºi o presiune puternicã din partea SUA, preºedintele Saakashvili
ºi-a retras trupele din Osetia de Sud13. La începutul anului 2005, preºedintele
georgian a schimbat tactica ºi a dezvãluit un plan de pace ce prevedea un guvern
autonom pentru provincie, fonduri ºi ajutor financiar, cât ºi forþe de poliþie co-
mune. Prin intermediul acestui plan se dorea ca UE sã fie un garant al pãcii, sus-
þinutã de SUA ºi Rusia. În cele din urmã, planul a fost respins de osetieni, fiind
susþinut în principiu de UE ºi SUA.
UE s-a implicat într-un mod mai direct în rezolvarea conflictelor în Osetia de

Sud decât în Abkhazia, atât politic cât ºi economic. Atenþia sporitã acordatã Ose-
tiei de Sud se datoreazã, în primul rând, existenþei sentimentului larg rãspândit
cã acest conflict este mai uºor de rezolvat. În al doilea rând, spre deosebire de
Abkhazia, o soluþie în Osetia de Sud este perceputã ca fiind mai importantã ºi
mai urgentã în eforturile de a construi în Georgia o democraþie durabilã ºi func-
þionalã14.
Din anul 1998, Comisia Europeanã a înfiinþat un Program de Reabilitare Eco-

nomicã în zona de conflict folosind fonduri din programul Tacis. Sub acþiunea
Politicii Externe ºi de Securitate Comunã, Consiliul European a acordat fonduri
misiunii OSCE în Georgia pentru finanþarea activitãþilor Comisiei Unificate de
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Control. Diferenþa faþã de proiectele UE din Abkhazia este aceea cã în Osetia de
Sud acestea sunt legate de dialogul politic în cadrul Comisiei Unificate de Con-
trol. Proiectele sunt implementate dacã cele patru pãrþi ale Comisiei Unificate de
Control sunt de acord cu acestea. Mai mult decât atât, din 2001, UE participã în
cadrul acestei comisii, dar în acelasi timp pãrþile pot negocia cu Uniunea desti-
naþia fondurilor din proiecte15. Georgia îndeamnã UE sã devinã participant de-
plin în cadrul acestei comisii ºi sã devinã parte cu drepturi depline în cadrul ne-
gocierilor. Analiºtii sublineazã cã Reprezentantul Special al UE ºi Comisia au
cooperat strâns în acest conflict, dar pe de altã parte se sublineazã cã UE este în
continuare vãzutã ca un actor complementar al activitãþilor OSCE16.
Un pas înainte în direcþia implicãrii UE în cele douã conflicte georgiene,

Abkhazia ºi Osetia de Sud, îl reprezintã Planul deAcþiune din cadrul PEV.Agen-
da de la Tbilisi este destul de ambiþioasã în privinþa rezolvãrii acestor conflicte,
Georgia stabilind cã aceastã chestiune este o prioritate ºi integrarea sa în Europa
reprezintã un factor-cheie pentru rezolvarea acestor conflicte. Georgia cautã sus-
þinerea UE pentru implementarea planului de pace pentru Osetia de Sud ºi de-
clarã cã nu este nevoie doar de asistenþã economicã, ci ºi de o utilizare mai bunã
a instrumentelor Politicii Europene de Securitate ºi Apãrare în activitãþile UE de
rezolvare a conflictului. Mai mult decât atât, prin intermediul Planului de Acþiu-
ne, guvernul georgian cautã sã stimuleze o implicare sporitã a UE ca o contraba-
lansare faþã de Rusia17.
Pentru moment, UE nu pare pregãtitã sã se angajeze la un nivel atât de înalt,

mulþumindu-se sã furnizeze asistenþã economicã ºi sã susþinã formatele de nego-
ciere actuale ale Naþiunilor Unite ºi OSCE. Aceasta reflectã, într-o anumitã mã-
surã, abordarea faþã de rezolvarea conflictelor în cadrul PEV, dupã cum este su-
bliniat într-un raport european privind rolul UE în rezolvarea conflictelor din
Caucazul de Sud. În acest raport se aratã cã „principala contribuþie a UE privind
rezolvarea conflictelor ar trebui sã fie asistenþa oferitã Georgiei pentru crearea
unui stat bazat pe valorile ºi standardele europene, ceea ce poate fi, în cele din
urmã, mai atractiv pentru Osetia de Sud ºi Abkhazia decât independenþa sau o
integrare mai strânsã cu Rusia“18. Ceea ce este cert, în acest moment, este cã o
eventualã participare a UE într-o misiune internaþionalã de menþinere a pãcii în
Osetia de Sud va fi dificilã din cauza opoziþiei mai mult decât probabilã a Rusiei
ºi a intereselor divergente ale statelor membre.

Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh este o enclavã pe teritoriul Azerbadjanului, populatã în
majoritate de etnici armeni având legãturi strânse cu Armenia. Acestea sunt re-
flectate ºi de faptul cã actualul preºedinte al Armeniei, Robert Kocharian, a fost
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preºedintele Nagorno-Karabakhului în perioada 1994-1997. Cu toate acestea,
Nagorno-Karabakh nu este recunoscutã internaþional, nici mãcar de Armenia.
Cererile de autonomie ale regiunii Nagorno-Karabakh au condus, începând

din 1988, la un conflict violent ºi la un rãzboi total între aceastã regiune ºi
Azerbadjan, Nagorno- Karabakh având susþinerea Armeniei. În 1994, OSCE îm-
preunã cu Rusia au acþionat pentru încetarea focului. De atunci, procesul de me-
diere a conflictului se desfãºoarã sub auspiciile Grupului de la Minsk19. Cu toate
cã în cadrul acestui grup au fost conturate mai multe propuneri ºi au avut loc
numeroase discuþii pentru un acord de pace, acestea nu au produs nici un rezultat
vizibil. O nouã fazã a negocierilor a început în 2004 prin intermediul aºa-numi-
tului „Proces de la Praga“ care reprezintã o abordare pas cu pas ce oferã posibili-
tatea ambelor pãrþi sã iniþieze un dialog, dar, din nou, rezultatele au fost nesem-
nificative. În ultimii ani, preºedintele azerbadjan IlhamAliyev a fãcut mai multe
încercãri de internaþionalizare a conflictului. Acesta a cerut Naþiunilor Unite,
Consiliului Europei ºi Uniunii Europene sã se implice activ în procesul de pace20.
Conflictul din Nagorno-Karabakh reprezintã cel mai periculos conflict din

Caucazul de Sud. Probabilitatea ca acest conflict sã degenereze într-un rãzboi
este cea mai ridicatã din întreaga regiune, iar nerezolvarea conflictului este cel
mai serios obstacol în calea cooperãrii ºi stabilitãþii regionale. Este, de aseme-
nea, cel mai mare impediment pentru transformarea Caucazului de Sud într-un
nod de transport între Est, Vest, Nord ºi Sud. În ciuda acestor factori, UE este ºi
mai puþin implicatã în susþinerea rezolvãrii conflictului din Nagorno-Karabakh
comparativ cu susþinerea acordatã Abkhaziei ºi Osetiei de Sud. Spre deosebire
de celelalte douã conflicte post-sovietice amintite mai sus, în conflictul din
Nagorno-Karabakh UE nu pretinde sã aibã un rol mai important în procesul de
stabilizare. În Nagorno-Karabakh, UE nu a oferit proiecte de asistenþã econo-
micã, iar activitãþile sale au fost în mare cele legate de acþiunile Reprezentantului
Special al UE ºi de susþinerea procesului de negociere al Grupului de la Minsk.
În orice caz, UE nu aplicã presiuni sau stimulente pentru ca procesul de soluþio-
nare a conflictului sã fie continuat. UE este preocupatã sã rãmânã neutrã în pri-
vinþa dezbaterilor dintre Armenia ºi Azerbadjan ºi, în timp ce se opune blocadei
instituite de Turcia ºi Azerbadjan împotrivaArmeniei, este preocupatã sã rãmânã
în relaþii de cooperare cu Azerbadjan.
Percepþia Armeniei ºi Azerbadjanului privind UE este diferitã de cea a Geor-

giei. Pentru Armenia, UE a dobândit o importanþã crescândã, dar reprezintã încã
un partener complementar, þara fiind interesatã de pãstrarea ºi dezvoltarea rela-
þiilor sale cu Rusia, SUA ºi Iran. Situaþia din Azerbadjan este similarã, Moscova
ºi Washingtonul jucand un rol cheie în relaþia acestei þãri cu UE. Iniþial, poziþia
Armeniei a fost similarã cu cea a Georgiei, aceasta cerând UE sã ajute la rezolvarea
unora dintre consecinþele conflictului21. Totuºi, în timpul negocierilor Planurilor
de Acþiune, UE a arãtat reticenþã în includerea acestor propuneri, iar în cele din
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urmãYerevanul a abandonat cerinþele. Azerbadjanul, pe de altã parte, nu a insistat
ca acest conflict din Nagorno-Karabakh sã fie o prioritate a Planului de Acþiune.
În prezent, poziþia oficialã a UE este aceea cã ar putea lua în considerare o

implicare mai sporitã în conflictul din Nagorno-Karabakh dacã conflictul existent
ar fi stabilizat. Dacã în viitor se va conveni asupra unui acord de pace, UE ar
putea participa în cadrul unei misiuni internaþionale de pace. În orice caz, pentru
UE va fi o provocare serioasã sã desfãºoare o misiune în cadrul Politicii Europene
de Securitate ºi Apãrare datoritã implicaþiilor financiare ºi politice22.
Implicarea redusã a UE în stabilizarea conflictelor îngheþate din Caucazul de

Sud este legatã de anumite constrângeri. În primul rând, UE are multe prioritãþi
concurente. Balcanii ºi Orientul Mijlociu sunt zone conflictuale ce solicitã mai
multã urgenþã în rezolvare decât Caucazul de Sud ºi, spre deosebire de Balcani, nu
existã un consens general în interiorul UE conform cãruia regiunea sud-caucazianã
reprezintã o chestiune urgentã. În al doilea rând, capacitãþile de politicã externã ºi de
securitate sunt deja dezvoltate. De la chestiunile bugetare, la disponibilitãþile perso-
nalului militar ºi civil, UE este suprasolicitatã cu misiunile PESA. În al treilea rând,
UE preferã sã se implice în conflicte unde poate face diferenþa ºi care au un potenþial
de soluþionare, iar conflictele din Caucazul de Sud nu par a fi rezolvate în viitorul
apropiat. În plus, opoziþia Rusiei faþã de implicarea UE nu este un stimulent pentru
ca aceasta din urmã sã se implice mai activ în soluþionarea acestor conflicte23.
Apariþia PEV nu a contribuit semnificativ la ameliorarea conflictelor sud-

caucaziene. Politicile UE în Caucazul de Sud nu reprezintã rezultatul PEV. Nu-
mirea Reprezentantului Special al UE, sprijinul financiar substanþial acordat zo-
nelor de conflict din Abkhazia sau Osetia de Sud ºi participarea UE în Comisia
Unificatã de Control au precedat lansãrii PEV. Aceastã politicã reprezintã doar
un punct de plecare pentru o îmbunãtãþire a relaþiilor celor trei þãri sud-cauca-
ziene cu UE, iar Planurile deAcþiune nu sunt o foaie de parcurs pentru o implica-
re europeanã mai profundã în regiune.
Stabilizarea ºi dezvoltarea Caucazului de Sud prin intermediul UE ar reduce,

pe de o parte, disparitãþile dintre cheltuielile substanþiale ale acesteia ºi influenþa
sa politicã limitatã din periferia acesteia, pe de altã parte. Importanþa strategicã
a acestei regiuni este relaþionatã, în primul rând, cu poziþia sa faþã de resursele
energetice din Asia Centralã, fiind o zonã de tranzit pentru resursele energetice
necesare Europei, ceea ce ar putea reduce dependenþa de Rusia ca furnizor de
energie. În al doilea rând, odatã cu integrarea în UE a României ºi Bulgariei dez-
voltarea stabilã în regiune este foarte importantã, þãrile sud-caucaziene devenind
„noii vecini“ europeni, aflaþi imediat de cealaltã parte a Mãrii Negre.
Ceea ce este cert, în acest moment, este cã, în cazul conflictelor din Caucazul de

Sud, poziþiile pãrþilor implicate privind statutul politic al teritoriilor separatiste
sunt ireconciliabile. Eventualitatea unei rezolvãri pacifiste a conflictelor existente
este foarte redusã, cel puþin pe termen scurt. Astfel, o soluþie pe termen scurt
constã mai degrabã în managementul conflictelor decât în rezolvarea acestora.
Un management eficient al conflictelor sud-caucaziene presupune, înainte de
toate, acþiuni care sã împiedice reactivarea acþiunilor militare în zonele conflictuale.
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