ROLUL ROMÂNIEI CA FURNIZOR DE SECURITATE ŞI
STABILITATE ÎNTR-O EUROPĂ ÎN MIŞCARE
Aflatǎ într-o zonǎ de confluenţǎ, între frontierele Uniunii Europene şi ale
Organizaţiei Atlanticului de Nord, la intersecţia intereselor atât europene cât şi nordatlantice, România se constituie drept o „punte” de legaturǎ între est şi vest. Ceea ce se
înţelege prin „politica de vecinǎtate a Uniunii Europene” se desfǎşoarǎ chiar la graniţele
noastre, lângǎ care se aflǎ, de altfel, şi tumultoasa regiune a Balcanilor de Vest, în spaţiul
fostei Yugoslavii.
Aceastǎ poziţie geopoliticǎ şi geo-strategicǎ defineşte un profil foarte specific
pentru ţara noastrǎ, punând de asemenea numeroase probleme de securitate. Dar cu toate
acestea, aportul României în Uniunea Europeanǎ se extinde mult dincolo de condiţiile
unei „geografii favorabile”. Tara noastrǎ a iniţiat împreunǎ cu statele membre un proiect
de prezervare a unei bune vecinǎtǎţi cu toate ţǎrile din zonǎ, contribuind prin expertiza şi
experienţa deja câstigate la promovarea valorilor şi modelelor democratice europene în
Balcani, în Marea Neagră şi chiar mai departe.
Prezenţa noastrǎ în aceasta regiune ne-a permis sǎ observǎm interesul economic,
politic şi cultural crescând pe care vecinii noştri îl manifestǎ pentru o colaborare
funcţionalǎ mult mai strânsǎ cu Uniunea Europeanǎ. „Nu construim ziduri, aşa cum
spunea fostul ministru de afaceri externe, Teodor Meleşcanu, ci înǎlţǎm poduri.” Trecutul
a fost o lecţie pe care ne-am asumat-o, şi acum, spre beneficiul reciproc al nostru şi al
partenerilor din Uniune, putem pune în practicǎ învǎţǎmintele trase.
Unul dintre cei mai speciali şi puternici vecini ai României şi Bulgariei este
Marea Neagrǎ. Sursă de insecuritate şi de riscuri neconvenţionale, ea devine o „cutie
frigorificǎ” plinǎ de conflicte latente. O politicǎ europeanǎ coroboratǎ cu acţiunile
intreprinse deja de ţara noastrǎ în aceastǎ direcţie se constituie într-o atitudine necesarǎ
pe termen scurt şi mediu, necesitând a fi introdusǎ în agenda europeanǎ. Paşii realizaţi
deja de România prin iniţierea Forumului pentru Dialog şi Parteneriat în Regiunea Mǎrii

Negre; prin care se urmǎreşte instituirea pentru toate ţǎrile riverane, a unei platforme neinstituţionalizate pentru creşterea cooperǎrii şi schimbului economic în aceastǎ zonǎ
vitalǎ a Europei, trebuie continuaţi printr-o abordare fermǎ şi structuratǎ a Uniunii
Europene care sǎ promoveze şi sǎ asigure stabilitatea şi securitatea energeticǎ.
Intr-un moment în care întreaga lume, şi îndeosebi statele membre UE, sunt din
ce în ce mai preocupate de criza energeticǎ; cautând noi soluţii viabile pentru viitor în
diversificarea surselor de energie, România oferǎ partenerilor sǎi europeni o deschidere
spre aria Mǎrii Negre, cea care conecteazǎ Vestul Europei cu Marea Caspicǎ. Astfel,
implicarea într-o dezvoltare economicǎ durabilǎ a regiunii, în principal prin atragerea de
investiţii occidentale în dezvoltarea sectorului energetic şi în extinderea coridoarelor
energetice est-vest, facilitând astfel transferul surselor de energie caspiene spre vestul
Europei s-ar dovedi un proiect extrem de important în viitor pentru întreaga comunitate
europeanǎ.
Cât priveşte situaţia în estul Mǎrii Adriatice, cunoscute sub numele de Balcanii
de vest, deschiderea negocierilor pentru aderare cu Croaţia la trei octombrie anul trecut
precum şi dorinţa exprimatǎ de alte ţǎri din zona de a continua pe acelaşi drum
demonstreazǎ puterea de fascinaţie a celei care ramâne cea mai puternicǎ politicǎ
comunitarǎ: politica de integrare. Totuşi, conflictele care rǎmân nesoluţionate din
regiune: statutul regiunii autonome Kosovo-Metohia, proaspǎt câştigata independenţa
Muntenegrului sau dificultǎţile aparent insurmontabile întâmpinate de Serbia in
negocierile de aderare la Uniunea Europeanǎ dovedesc cǎ România prin funcţia de
catalizator de stabilitate şi dezvoltare pe care îl poate juca rǎmâne un element cheie în
politica comunǎ de securitate şi apǎrare a Uniunii Europene, politicǎ în care va fi
implicatǎ şi ţara noastra activ începând cu 1 ianuarie 2007.
In stadiul actual al transformǎrii României, experienţa şi asteptǎrile noastre se
aliniazǎ moştenirii europene şi contribuie în acelaşi timp la procesul actual de introspecţie
care va conduce la Europa viitorului.
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