Propunerea României pentru modernizarea Politicii de Vecinătate a
UE – Security Trusts la Dialoguri@MAE

Evenimentele derulate în vecinătatea răsăriteană a UE, începând cu februarie 2014,
au generat un amplu proces de reflecţie la nivelul UE şi NATO, dar şi în România,
privind nivelul de stabilitate şi predictibilitate în regiune.
Procesul de reconfigurare a abordărilor faţă de Vecinătatea Estică devine cu atât
mai important cu cât şi Politica Europeană de Vecinătate (PEV) trece printr-un
proces de revizuire în anul 2015.
În viziunea română, trebuie abordate dificultăţile înregistrate în perimetrul adiacent
frontierelor externe ale Uniunii, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani s-a înregistrat
o accentuare a conflictelor - pe lângă cel din Ucraina, în Orientul Mijlociu şi
nordul Africii.
În discuţiile privind revizuirea PEV, România a lansat un nou concept – crearea
unor „Security Trusts”, platforme de dialog politic permanent în vederea abordării
atât a provocărilor de securitate, cât şi a obiectivelor avute în vedere de fiecare
dintre actorii implicaţi, prin participarea la o platformă de dialog incluzivă,
informală şi în măsură să ofere predictibilitate inclusiv prin proiecte concrete
agreate de toţi actorii, în domenii sectoriale, identificate ca fiind de interes comun
(infrastructură de transporturi, comerţ, asistenţă umanitară, asistenţă pentru
dezvoltare, energie, protecţia mediului, migraţie şi drepturile omului).
Ideile promovate de România au în vedere construirea unei zone de încredere şi
securitate în jurul partenerilor care sunt incluşi în PEV şi se focalizează pe
următoarele aspecte:
- Remodelările politicilor şi instrumentelor trebuie să se bazeze pe lecţiile învăţate
în ultimii ani, pentru a evita reluarea unor greşeli de abordare.
- Interesul de a construi un spaţiu de prosperitate şi stabilitate în jurul UE,
utilizând în mod adecvat elementele de atractivitate pentru terţi, trebuie să
caracterizeze viitoarele relaţii ale UE cu vecinii.
- Este nevoie de construirea şi aprofundarea unui mediu de încredere între UE şi
vecini, dar şi între UE şi „vecinii vecinilor”. România a promovat necesitatea
construirii unui dialog concentrat pe construirea încrederii într-o ecuaţie UE –
vecinii/partenerii – vecinii vecinilor. „Security Trusts” pot genera o “centură de
securitate”, un veritabil climat de încredere, care să crească ulterior condiţiile de
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securitate şi dezvoltare, într-un areal care depăşeşte vecinătatea imediată a
Uniunii.
- Motivaţia rezidă în faptul că problemele care au generat slăbirea condiţiilor de
securitate în jurul Europei provin din „zona” vecinilor vecinilor noştri. Aceşti
actori trebuie angajaţi, pentru identificarea intereselor şi compatibilităţilor cu
valorile fundamentale ale UE, pentru ca ulterior să poată fi formulate
răspunsurile şi politicile necesare.
- Procesul de angajare într-un astfel de dialog este dificil, mai ales în actualul
context regional din jurul UE, astfel încât angajarea cu vecinii vecinilor trebuie
să treacă dincolo de spaţiul geografic predefinit şi să fie deschisă şi altor entităţi
sau state relevante deja pe plan global şi cu interese manifestate privind zonele
respective.
- România a propus organizarea acestui dialog sub forma de „Security Trusts” pe
3 zone geografice identificate ca fiind punctele focale ale tensiunilor
înregistrate: The Black Sea Security Trust, The Gulf Security Trust, The SubSahara Security Trust.
- Această propunere a României este parte a unei viziuni mai largi, de promovare
a dialogului şi cooperării, dincolo de vecinătatea imediată a UE, inclusiv în baza
experienţei directe, care a demonstrat că, prin astfel de abordări şi metode, s-a
reuşit depăşirea adversităţilor în regiunea Europei Centrale şi de Est. Dialogul şi
încurajarea de a coopera nu pot fi decât benefice. Pot fi luate în considerare
modele anterioare, regionale, de interacţiune multidimensională, generate în anii
‘90 în Europa Centrală şi susţinute de „sponsori” externi interesaţi de stabilitatea
şi dezvoltarea regiunii.
- În viziunea României, aceste platforme nu includ o dimensiune militară, au în
vedere o serie de formate multidimensionale de dialog între actorii din regiune,
principalul obiectiv fiind implicarea tuturor actorilor interesaţi pentru abordarea
de o manieră transparentă a temelor de divergenţă şi a celor de interes, în
vederea atingerii unui numitor comun în ceea ce priveşte aspectele de interes
comun în regiunea respectivă. Aceste domenii ar trebui să fie utile beneficiarilor
primari şi acceptabile partenerilor externi regiunii, care pot aduce valoare
adăugată prin implicarea pe unele segmente.
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