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Abstract. This article aims to examine the functioning of the Common
Foreign and Security Policy (CFSP) in the context of the external challenges
that have arisen over the last 25 years and to show how „common“ is this
European policy. To test the „common“ term of this policy, we will analyze
some concrete cases of the international political crisis and events, to
which the EU had to adopt a common vision and a political response. The
conclusion is that there is a common cooperation/coordination that results
in a common vision, but the Member States retain the right to have a different
position from the official position of the European Union on the external
issues, according to their interests (political, economic or strategic).
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În contextul schimbãrilor apãrute în arhitectura de securitate europeanã ºi
internaþionalã la începutul anilor ’90, Uniunea Europeanã (UE) s-a confruntat cu
necesitatea de a adãuga proiectului de integrare europeanã ºi o dimensiune de
politicã externã ºi de securitate. Demersurile iniþiate în acest sens au dus la articularea unei politici externe ºi de securitate comunã (PESC) în cadrul Tratatului
de la Maastricht (1993), dezvoltatã prin urmãtoarele tratate, cea mai amplã revizuire ºi completare fiind adusã prin Tratatul de la Lisabona (2010). Ulterior, în
vederea asumãrii unui rol mai coerent pe scena internaþionalã, dar ºi pentru a
putea rãspunde crizelor de pe continentul european care au apãrut în vecinãtatea
graniþelor sale externe, UE a creat o strategie externã de securitate („Strategia
Solana“ din 2003), iar în 2016 a lansat Strategia Globalã pentru PESC a UE.
Ideea lansãrii ºi dezvoltãrii unei politici comune în sfera securitãþii a provocat
una dintre cele mai aprige controverse între liderii europeni, deoarece era perceputã drept o ameninþare la adresa suveranitãþii naþionale. Pe de o parte interguvernamentaliºtii susþineau o cooperare în cadrul unor instituþii comunitare fãrã
constrângeri ºi transfer de suveranitate, iar de cealaltã parte federaliºtii/suprana————————
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þionaliºtii acceptau cedarea de suveranitate din partea statelor în favoarea unor
autoritãþi internaþionale superioare. Statele membre au cãzut, în final, de acord
asupra consultãrii politice pe probleme externe într-un cadru comun, fãrã transfer
de suveranitate ºi crearea unor instituþii (Consiliul European, Comisia Europeanã,
Înaltul Reprezentant ºi Serviciul European de Acþiune Externã) pentru asigurarea
coerenþei acþiunilor externe ale UE ºi susþinerea unei viziuni politice comune. Cu
toate acestea, statele membre îºi rezervã dreptul de a avea o poziþie diferitã cu
privire la probleme externe faþã de poziþia oficialã a Uniunii Europene, în funcþie
de interesele naþionale.
Scopul acestui articol este de a arãta cum funcþioneazã PESC în contextul
apariþiei unor crize politice internaþionale ºi cât de „comunã“ este aceastã politicã. Pentru a testa termenul „comun“ cuprins în sintagma PESC a UE ne vom opri
asupra unor situaþii concrete în care UE a fost nevoitã sã adopte o viziune comunã sau sã ofere un rãspuns politic. Deºi Comunitatea Europeanã, ulterior UE,
nu a rãmas impasibilã faþã de anumite evenimente politice europene sau internaþionale (precum rãzboiul din Golf din 1991 sau crizele din Balcani de la începutul
anilor ’90), pe când PESC abia se contura, ne vom opri asupra acelor crize ºi
evenimente apãrute dupã lansarea Strategiei europene de securitate din 2003 (în
contextul atentatelor din 11 septembrie ºi decizia SUA de a porni rãzboiul împotriva terorismului, moment în care au existat primele disensiuni politice privind
acþiunea externã între statele membre ale UE cu privire la implicarea/neimplicarea
în rãzboiul din Irak din 2003), adoptarea Tratatului de la Lisabona ºi crearea
SEAE. Prin urmare, ne vom opri asupra urmãtoarelor crize ºi evenimente internaþionale: dosarul nuclear iranian (2003-2015), independenþa Kosovo din 2009,
„Primãvarea Arabã“ începutã în 2010 (conflictul din Libia ºi rãzboiul din Siria),
criza din Ucraina (2014), încheind cu recenta crizã a refugiaþilor apãrutã în 2015.
Prin cazurile concrete pe care le vom expune încercãm sã arãtãm cã statele
membre pãstreazã elementul „hard power“, îºi menþin capacitatea de a vota prin
unanimitate acolo unde e reclamat interesul naþional, dar ºi cã oricare membru
se poate abþine de la vot fãrã a fi obligat ulterior sã adopte decizia luatã. Situaþia
paradoxalã apare atunci când, în ciuda neobligativitãþii respectãrii hotãrârii, statul
cu pricina trebuie sã accepte cã decizia devine angajantã pentru Uniune.

Dosarul nuclear iranian

Criza nuclearã din Iran a fost declanºatã în anul 2003 în urma dezvãluirilor
despre existenþa unui program nuclear secret al Iranului iniþiat în anul 2002 care
încãlca înþelegerea cu Autoritatea Internaþionalã pentru Energie Nuclearã. Dosarul
nuclear iranian a fost considerat de cãtre comunitatea internaþionalã drept cel
mai grav caz de proliferare nuclearã alãturi de cazul Coreei de Nord.
Odatã cu descoperirea instalaþiilor nucleare iraniene ºi în lipsa unor relaþii
diplomatice dintre SUA ºi Iran, UE s-a vãzut nevoitã a negocia cu Iranul. Aceastã
necesitate a dus, la sfârºitul anului 2003, la constituirea formatului „E3“ (Franþa,
Marea Britanie ºi Germania) în afara PESC, dar cãruia i s-a alãturat Înaltul
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Reprezentant al UE (Javier Solana la acea vreme)1. Din punct de vedere diplomatic, Uniunea Europeanã a susþinut un dialog atât „critic“ cât ºi „constructiv“
cu administraþia Rafsanjani ºi totodatã a dezvoltat relaþii comerciale ºi economice cu Republica Islamicã Iran, prin intermediul câtorva state membre (Marea
Britanie, Germania, Franþa ºi Italia). Relaþiile bune s-au datorat pe de o parte dorinþei iranienilor de a reduce dependenþa de Statele Unite, Uniunea fiind consideratã un posibil salvator în faþa ostilitãþii americane, ºi pe de altã parte interesului
manifestat de europeni faþã de resursele energetice ale Iranului.2 Experienþa
relaþiilor bune ale UE cu Iranul, dar ºi interesele statelor membre mari, au determinat Uniunea sã devinã principalul negociator în soluþionarea crizei nucleare
iraniene. Criza nuclearã iranianã este un caz de politicã externã în care interesele
marilor state membre au avut o importanþã covârºitoare în conturarea unei intervenþii unitare a UE. Interesele celor trei mari puteri europene – Germania, Franþa
ºi Marea Britanie – de a interveni în soluþionarea dosarului nuclear iranian sunt
extrem de diverse: de la relaþii comerciale bune la dorinþa de a prezerva regimul
internaþional al neproliferãrii, de la preocupãrile privind credibilitatea Uniunii ca
actor important pe arena internaþionalã la dorinþa de a evita o nouã rupturã în
rândul statelor membre. În urma vizitei miniºtrilor de Externe ai celor mari trei
puteri din cadrul UE, Iranul a acceptat sã suspende activitãþile de îmbogãþire a
uraniului, angajându-se în acest sens prin semnarea unui Protocol Adiþional la
Tratatul de Neproliferare.
Începând cu anul 2005, Iranul a fost izolat pe scena internaþionalã din cauza politicii sale nucleare reluate odatã cu alegerea preºedintelui Mahmoud Ahmadinejad.
În acest context, având în vedere faptul cã douã dintre principalele trei puteri ale
UE (Franþa ºi Germania) împãrtãºeau aceleaºi interese economice în Iran, interese
ce ar fi putut fi ameninþate de un potenþial conflict militar, era evident ca orientarea PESC în aceastã chestiune, prin activitatea Înaltului Reprezentant, sã fie mult
mai paºnicã decât cea a SUA. Poziþia UE pare a fi ºi în aceastã chestiune de
relaþii externe modelatã de jocul intereselor puterilor majore.
Dupã ce diplomaþia europeanã nu a reuºit sã producã rezultate diplomatice
tangibile în mod independent, cazul a fost înaintat Consiliului de Securitate al
ONU în februarie 2006. Formatul de negociere a fost extins la „E3 + 3“ (E3 + SUA,
China ºi Rusia) sau P5 + 1 (cei cinci membri permanenþi ai Consiliului de Securitate al ONU ºi Germania). Poziþia UE în dosarul nuclear iranian începând cu
anul 2006 a oscilat între poziþia iniþialã europeanã ºi alinierea politicilor UE la politicile formulate de Washington, dupã ce UE a emis sancþiuni împotriva Iranului.
La începutul anului 2012, SUA ºi UE ºi-au consolidat mãsurile împotriva
Iranului prin sancþiuni economice unilaterale împotriva sectoarelor petrolier ºi
bancar, mãsuri care au cauzat probleme economiei iraniene. În ciuda încercãrilor
————————
1 Moritz Pieper, „Taking Stock of the „Common“ in the European Union’s Common Foreign and Security
Policy, Chapter 15, în Jaap de Zwaan, Martijn Lak, Abiola Makinwa, Piet Willems (editors), Governance and
Security Issues of the European Union. Challenges Ahead, Published by t.m.c. asser press, The Hague, The
Netherlands; Produced and distributed for t.m.c. asser press by Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016, p. 279.
2 Mohammad Sahimi, „Iran’s Nuclear Program. Part I: Its History“ la www.payvand.com/news/03/oct/
1015.html, accesat la 12.09.2017.
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diplomatice iraniene de a demonstra cã programul lor urmãreºte scopuri paºnice,
Iranul a rãmas sub embargo economic internaþional impus de Consiliul de
Securitate al ONU.3
Constatãm cã odatã cu apariþia SEAE dupã adoptarea Tratatului de la Lisabona,
diplomaþia europeanã a revenit în negocierile nucleare cu Iranul. Echipa de negociere a SEAE a fost condusã de Înaltul Reprezentant al UE. Ulterior, în iulie 2015,
UE a negociat un acord nuclear cu Iranul. Creat iniþial ca un mecanism ad-hoc
care sã rãspundã rapid prin diplomaþia de crizã din afara structurilor formale ale
PESC, formatul E3 s-a dovedit a fi un instrument util în diplomaþia UE. În acest
caz, politica externã a UE ar putea sã nu fi fost la fel de comunã aºa cum a avut
în vedere tratatul iniþial, dar a reuºit sã aducã recunoaºterea UE ca actor diplomatic la nivel mondial.4
În ciuda puterii de care beneficiazã marile state membre, Uniunea nu ar fi fost
capabilã sã vorbeascã cu o singurã voce dacã nu ar fi existat interese pentru
întreaga UE de a soluþiona cazul iranian. Abordarea unitarã a Uniunii a fost în
principal determinatã de interese economice, geostrategice ºi de securitate, dar
probabil cã cel mai crucial aspect care trebuie avut în vedere a fost oportunitatea
pe care Iranul o reprezenta pentru revitalizarea PESC. Acþiunea unitarã a Uniunii
în aceastã crizã internaþionalã s-a datorat convergenþei intereselor statelor membre,
dar trebuie avut în vedere ºi un alt factor, anume puterea relativã a actorilor.
Statele membre mari pot altera preferinþele celorlalte state membre ale UE.
Negocierile privind politica nuclearã iranianã sunt frecvent invocate ca fiind
un succes pentru diplomaþia europeanã proactivã, atât de cãtre teoreticieni cât ºi
de cãtre practicieni5.

Independenþa Kosovo

În cele ce urmeazã vom vedea cum a funcþionat conceptul de politicã externã comunã, având suportul Înaltului Reprezentant, în cazul crizei din provincia Kosovo.
Este o problemã de politicã externã în care statele membre ale UE ºi-au rezervat
dreptul de a avea o poziþie diferitã faþã de poziþia oficialã a Uniunii cu privire la
recunoaºterea independenþei provinciei.
În anul 2009, etnicii albanezi din Kosovo ºi-au proclamat unilateral independenþa. Faþã de aceastã situaþie statele europene au acþionat diferit: state precum
Anglia, Franþa sau Germania au recunoscut independenþa, însã þãri precum Spania,
Cipru, România, Slovenia sau Grecia (invocând argumente naþionale sau interese
economice) s-au declarat împotrivã. Care a fost, însã, poziþia oficialã a UE? Putem
identifica o viziune comunã? Sau mai mult, a fost ea obþinutã? Responsabilitatea
susþinerii poziþiei UE în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, potrivit art. 19

————————
3 Emily B. Landau, Ephraim Asculai, „Iran’s Nuclear Program and Negotiations with the EU-3“, în
Strategic Assessment, Volume 8, No. 3, November 2005, la http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/
2/systemfiles/Landau-Asculai_English_final_for%20site.pdf, accesat la 12.09.2017.
4 Moritz Pieper, op. cit., p. 279.
5 T. Sauer, „The EU as a coercive diplomatic actor? The EU-3 initiative towards Iran“, în J. A. Koops, G.
Macaj (eds), The European Union as a diplomatic actor, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, pp. 103-119.
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din Tratatul de la Lisabona, i-a revenit Înaltului Reprezentant. În aceastã crizã,
soluþia oficialã adoptatã de UE a fost decizia de a trimite Misiunea de sprijinire
a statului de drept în Kosovo (prima acþiune concretã de politicã externã a UE
post-Lisabona). Decizia a fost adoptatã cu unanimitate de cãtre statele membre,
deci ºi de cãtre acele state care refuzaserã recunoaºterea independenþei Kosovo,
acestea contribuind cu trupe în Misiunea UE din Kosovo.
Interesul fundamental al UE faþã de Balcanii de Vest era menþinerea stabilitãþii acestei zone, cu perspective de aderare la UE, de aceea, liderii europeni erau
hotãrâþi sã nu accepte nicio soluþie care sã menþinã tensiunea în zonã ºi nici sã
încurajeze partiþia altor teritorii. Însã nerecunoaºterea Kosovo de cãtre unele
state întãreºte poziþia Rusiei în Balcani, ceea ce UE nu agreeazã. UE ºi-a exprimat
clar poziþia cã sprijinã aderarea Kosovo la UE, dar este nevoie de un acord
comun al þãrilor membre UE în ceea ce priveºte recunoaºterea independenþei
acestei provincii, cãci doar în acest fel poate fi începutã o relaþie constructivã
UE-Kosovo.
În urma progreselor înregistrate de Kosovo în parcursul spre integrarea europeanã, Parlamentul European a adoptat, în primãvara anului 2013, douã rezoluþii:
una prin care îndeamnã statele membre UE care nu au recunoscut independenþa
Kosovo sã facã acest lucru cât mai curând; iar cea de-a doua, care priveºte situaþia
Serbiei, îndeamnã Consiliul European sã confere Serbiei un termen clar pentru
începerea negocierilor în vederea integrãrii europene. Cele douã rezoluþii intervin
în contextul în care negocierile dintre Serbia ºi Kosovo începute sub auspiciile
UE privind normalizarea relaþiilor stagneazã. La momentul 2009 era dificil de
preconizat ce se va întâmpla, însã un lucru era sigur: modul în care se poziþiona
UE faþã de aceastã situaþie reprezenta un test pentru politica externã comunã.

UE ºi crizele din Libia ºi Siria /„Primãvara arabã“

O provocare politicã majorã la care a fost supusã PESC a venit din vecinãtatea
sudicã a UE, revoltele populare din þãrile din Africa de Nord, care au cuprins ºi
Orientul Mijlociu. Criza s-a rãspândit din Tunisia începând cu anul 2010 ºi s-a
extins în Egipt, Libia, Siria, Yemen, constituindu-se în ceea ce mass media occidentalã a numit-o „Primãvara arabã“.
La acel moment UE traversa cea mai gravã crizã financiarã din istoria ei, care
a avut ca efect ºi reducerea bugetelor din sectorul apãrãrii. Deºi Tratatul de la
Lisabona fusese adoptat, UE nu-ºi consolidase instrumentele politice pentru a
rãspunde adecvat crizei care se propaga. În plus, percepþiile ºi interesele diferite
ale statelor membre faþã de aceastã zonã împiedica UE sã ofere un rãspuns politic
ferm, concret, ci doar un sprijin ferm pentru schimbãrile democratice din acea
regiune. În contradicþie cu discursul sãu normativ ºi cu parteneriatele pe care
statele europene le aveau cu regimurile autoritare din regiune, reacþia UE faþã de
„primãvara arabã“ s-a dovedit a fi doar o politicã comunã. SEAE, aflat încã în
faza de început, se dovedea a fi nepregãtit pentru crizele care prelungeau Primãvara
Arabã. Rãspunsul SEAE ºi al Comisiei Europene a constat în principal în direcþionarea ajutorului de urgenþã prin intermediul instrumentelor disponibile ca
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parte a politicii de vecinãtate a UE ºi înfiinþarea „Fundaþiei Europene pentru
Democraþie“ (EED). Altfel spus, UE s-a focusat pe cei „3M“: bani, mobilitate ºi
pieþe (Money, Mobility and Markets).6
În cazul conflictului din Libia, douã instituþii responsabile ale PESC, Înaltul
Reprezentant ºi preºedintele Consiliului European, au avut poziþii comune. La
nivel declarativ, Preºedintele Consiliului European declara, la 11 martie 2011, cã
UE oferã sprijin pentru înlãturarea dictatorului Gaddafi de la putere, asigurã
tranziþia spre democraþie, acordã protecþie civililor, cere încetarea acþiunilor militare ºi promitea cã UE va asigura ajutor umanitar ºi economic Libiei. Totodatã
sublinia cã o intervenþie militarã de orice fel în conflictul libian nu este oportunã
în acest moment7. În acelaºi timp, Înaltul Reprezentant îºi exprima susþinerea ºi
disponibilitatea de a cãuta soluþii la problemele cetãþenilor libieni, construirea unui
viitor democratic ºi întãrea dialogului între UE ºi Libia. Aceste declaraþii însã, nu
l-au împiedicat pe colonelul Gaddafi sã suprime prin mijloace militare insurgenþii.
Ulterior, la 17 martie 2011, cei doi oficiali europeni dãdeau o declaraþie comunã, salutând o rezoluþie a Consiliului de Securitate al ONU, iar la 21 martie
2011, UE lua mãsuri restrictive asupra Libiei: interzicerea zborurilor în spaþiul
aerian libian, precum ºi embargo-ul asupra armelor.8
Ca ºi în alte situaþii, poziþia UE faþã de conflictul libian este un exemplu de
acþiune comunã coerentã, dar fãrã a avea o poziþie unitarã când s-a pus problema
unei intervenþii militare ca rãspuns la conflictul din vecinãtatea sa sudicã. Majoritatea liderilor UE au refuzat sã susþinã o intervenþie militarã în sprijinul rebelilor
ºi a civililor loviþi de trupele lui Gaddafi, cu excepþia Franþei, Marii Britanii ºi
Italiei care au format o alianþã bazându-se pe sprijinul NATO ºi al SUA din punct
de vedere logistic. NATO a intervenit iniþial în Libia prin operaþiuni de supraveghere, iar ulterior s-a implicat printr-o operaþiune cu scopul de a impune embargo-ul
asupra armelor ºi a zonei de interdicþie aerianã dar ºi pentru protecþia civililor.
În octombrie 2011, trupele NATO s-au retras. De remarcat este faptul cã din 28
state membre NATO doar 14 au contribuit efectiv cu capacitate militarã în atacul
aerian, dintre care doar cinci state europene: Marea Britanie, Franþa, Italia, Norvegia
ºi Danemarca. Pe de altã parte, însã, aceasta a fost prima campanie NATO în care
Marea Britanie ºi Franþa, ºi nu SUA, au fost cele care au preluat conducerea.
Astfel, Franþa ºi Marea Britanie au lãsat impresia cã statele europene se pot mobiliza ºi prelua o parte din responsabilitãþi. Din punct de vedere politic, cazul Libiei
a arãtat cum pot afecta misiunile veto-urile naþionale asupra folosirii activelor
militare ºi cum þãrile europene pot avea pãreri divergente. Germania, spre exemplu,
putere europeanã cu o capacitate militarã superioarã pe continentul european nu
s-a implicat în Libia. Dacã Germania ar refuza în cadrul unei operaþiuni sã punã
la dispoziþie capacitãþile sale, specializarea þãrilor europene devine un dezavantaj.9

————————
6 Moritz Pieper, op. cit., p. 278.
7 „Londra ºi Parisul susþin o intervenþie militarã în Libia, UE se opune“, la http://www.evz.ro/detalii/stiri/
gaddafi-zdrobeste-revolta-ue-se-fereste-sa-intervina-923813.html#ixzz2bwaUbW5Y, accesat la 30.07.2017.
8 Adrian Sereº, «Criza Libiei ºi reacþia Organizaþiei Naþiunilor Unite», 27/04/2012, la http://geopolitics.ro
/criza-libiei-si-reactia-organizatiei-natiunilor-unite/, accesat la 8.08.2017.
9 „N.A.T.O în relaþie cu UE. Lecþia oferitã de rãzboiul din Libia“, la http://geopolitics.ro/n-a-t-o-in-relatiecu-ue-lectia-oferita-de-razboiul-din-libia/, accesat la 30.07.2017.
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Asemãnãtor scenariului planificãrii prin PSAC al gestionãrii crizelor din
Balcani de la mijlocul anilor ’90, ºi de astã datã reþinem inadecvarea capacitãþilor
de securitate ºi de apãrare ale UE. Aºadar, diviziunile dintre statele membre,
lipsa unei viziuni strategice ºi a unei planificãri operaþionale slabe a coaliþiei
europene în criza libianã au dovedit cât de slabã este Politica de Securitate ºi
Apãrare Comunã.10 Documentele politice ale UE la acea vreme nu reflectau o
gândire ºi o politicã strategice, o observaþie care s-a adeverit odatã cu izbucnirea
violenþelor în Siria în acelaºi an.
Referitor la cazul sirian, au existat negocieri diplomatice între UE, reprezentatã de Înaltul Reprezentant al UE, Catherine Ashton, ºi Consiliul Naþional sirian,
dar nu a existat nicio poziþie comunã între statele membre cu privire la modul de
angajare într-un conflict civil care s-a transformat repede într-un rãzboi transnaþional. Medierea UE a fost ºi de aceastã datã lipsitã de viziune strategicã ºi nu a
avut impact. Dincolo de a emite declaraþii în sprijinul iniþiativei Ligii Arabe, de
a susþine eforturile trimisului special al ONU ºi de a saluta eforturile de a înfiinþa
„o platformã unitarã [...] pentru o viziune comunã a UE privind viitorul Siriei“,
UE a fost un actor pasiv faþã de conflictul sirian.11 Singurul text cadru pentru discuþiile pentru pace rãmâne comunicatul de la Geneva din 2012. Atacurile aeriene
împotriva Statului Islamic din 2015 au fãcut parte din politicile externe unilaterale ale statelor membre ºi a arãtat doar diviziunile destul de adânci între statele membre în privinþa politicilor siriene. Ca reacþie la atentatele teroriste din
noiembrie 2015 de la Paris, Franþa a recurs la atacuri aeriene invocând articolul 42
alineatul (7) din Tratatul de la Lisabona – care prevede clauza de apãrare reciprocã, similarã articolul 5 al NATO – fiind folosit pentru prima datã. Invocarea
a fost o solicitare francezã de asistenþã bilateralã cãtre alte state membre ale UE
care nu poate compensa lipsa politicii UE pentru Siria din ultimii ani.12

Criza din Ucraina

O altã provocare care pune în discuþie funcþionalitatea politicii externe a UE
a reprezentat-o criza din Ucraina. Parteneriatul Estic lansat în anul 2008 a formulat abordãri integrative pentru vecinii estici ai UE, între care ºi Ucraina. Mijloacele de obþinere a unui nivel gradual regional de integrare s-au datorat unei
armonizãri mai strânse a pieþei. Proiectele comerciale interregionale, au devenit,
totuºi, un obstacol în relaþiile UE-Rusia. Rusia a avut propriile sale idei despre integrarea pieþei în acest spaþiu ex-sovietic din care face parte ºi Ucraina. Federaþia
Rusã susþine Uniunea Economicã Eurasiaticã lansatã oficial în ianuarie 2015 care
vine sã întãreascã Uniunea Vamalã Euroasiaticã creatã în anul 2010 ºi „spaþiul
economic unic“ intrat în vigoare în anul 2012, în contra-pondere explicitã pentru
proiectele economice europene.
————————
10 J. Howorth, „The Lisbon Treaty, CSDP and the EU as a security actor“, în Telò M, Ponjaert F (eds) The
EU’s foreign policy. What kind of power and diplomatic Action?, Ashgate, Farnham, 2013, p. 65.
11 Moritz Pieper, op. cit., p. 279.
12 Idem.
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Astfel, Ucraina a devenit un fel de casus belli între aceste douã modele de
integrare. Izbucnirea crizei din Ucraina a dus la transferarea tratativelor comerciale din cadrul Comisiei Europene în cadrul politicii externe ºi de securitate a
UE. Ucraina îºi dorea o asociere mai strânsã cu UE ºi un viitor european. Dupã
izbucnirea protestelor Euromaidan, din iarna anului 2013, Ucraina a aºteptat
medierea europeanã. Deziluzie însã. UE nu a performat în managerierea acestei
crize. Incapacitatea UE de a gãsi un limbaj comun privind criza declanºatã de
nesemnarea Acordului de Asociere cu UE, precum ºi politicile ruseºti impuse
Ucrainei au fost criticate atât de Moscova, cât ºi de Washington. Remarcile
venite din partea Secretarului adjunct de Stat pentru Afaceri Europene ºi
Eurasiatice al Statelor Unite, Victoria Nuland, în legãturã cu diviziunile interne
din sânul UE, legate de abordarea neadecvatã a crizei ucrainene ºi a relaþiilor
ruso-europene au devenit emblematice.13 Statele membre ale UE au cãutat sã
medieze situaþia în cadrul „Formatului Weimar“ (format din miniºtrii de externe
ai Germaniei, Franþei ºi Poloniei pe de o parte ºi oficialii de la Kiev pe de altã
parte) dar o politicã externã comunã europeanã a fost absentã. Înaltul Reprezentant
Catherine Ashton a vizitat Ucraina pentru a-ºi exprima solidaritatea cu protestatarii Euromaidan, dar o poziþie comunã a PESC nu a fost posibilã încã de la început
datoritã divizãrilor stricte dintre statele membre în ceea ce priveºte percepþia
naturii ºi a originii conflictului. Singura reacþie notabilã comunã a fost adoptarea
sancþiunilor UE împotriva Rusiei, hotãrâre generatã de anexarea ilegalã a Crimeii
de cãtre Rusia în martie 2014. Aceste sancþiuni au vizat piaþa ruseascã de capital
ºi bunurile cu dublã utilizare, ºi a impus interdicþii de cãlãtorie ºi bunuri. În lipsa
punerii în aplicare a Acordului de la Minsk privind reglementarea conflictului din
estul Ucrainei, ºi în lipsa unei revizuiri strategice a procesului de utilizare ºi ridicare a sancþiunilor UE asupra Rusiei, aceste mãsuri restrictive au fost prelungite ºi
au dus la îngheþarea relaþiilor dintre UE ºi Rusia. Criza din Ucraina a demonstrat cã
modul de acþiune al UE în cadrul relaþiilor regionale depãºeºte cu mult managementul politicii sale de vecinãtate, dar a devenit un test crucial pentru PESC a UE.14

Criza migraþiei

Percepþia asupra politicii externe a UE poate fi, de asemenea, evaluatã ºi în
legãturã cu fluxul masiv de migranþi ºi refugiaþi dinspre Africa de Nord ºi Orientul
Mijlociu (regiunea MENA) spre Europa din vara anului 2015 care s-a amplificat
în urmãtorii ani, determinând o adevãratã crizã, fãrã precedent în sânul UE.
Ca o consecinþã a rãzboiului în Siria, a dezintegrãrii structurilor de guvernare
din Irak ºi susþinerii extremismului islamic în regiune, milioane de oameni au
fugit mai întâi în taberele de refugiaþi din þãrile vecine, apoi spre Europa. Aceastã
crizã a migraþiei nu cerea doar luarea de mãsuri în domeniul migraþiei. În absenþa
unei politici comune a UE în materie de migraþie ºi a neluãrii în calcul a faptului
cã amploarea unui asemenea fenomen ar afecta spaþiul Schengen al UE ºi ar ridica
————————
13 Moritz Pieper, op. cit., pp. 282-283.
14 Idem.
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probleme la frontierele externe ale UE, acestea s-au extins ºi asupra domeniului
politicii externe. Contradicþia inerentã între libera circulaþie a persoanelor ca una
dintre cele patru libertãþi ale pieþei interne ºi Sistemul Dublin15 pentru solicitanþii
de azil s-a prãbuºit într-un moment în care rãspunsurile de politicã externã
trebuiau gãsite pentru a rezolva cauzele fundamentale ale migraþiei.
Guvernele europene ºi-au dat seama de nevoia de a aborda violenþa ºi instabilitatea în Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord ca rãspuns concret la o ameninþare
care putea afecta stabilitatea mecanismelor UE. Diplomaþia de crizã practicatã
de UE cu Siria, Irak ºi þãrile vecine a început sã fie combinatã cu eforturile de
modificare a mecanismelor existente care, în mod tradiþional, au aparþinut domeniului Justiþie ºi Afaceri Interne. Prin urmare, UE a fost nevoitã sã îmbunãtãþeascã
politicile din domeniu pentru a oferi rãspunsuri tuturor instituþiilor ºi instrumentelor politice (Ajutor pentru dezvoltare în cadrul Comisiei, coordonarea politicilor migraþiei din cadrul Consiliului, diplomaþie ºi gestionarea crizelor în cadrul
SEAE a UE). Dar evenimentele nu au aºteptat ca UE sã-ºi consolideze propria
PESC. Trebuiau gãsite urgent rãspunsuri coerente ºi creative, atât la nivelul
voinþei politice cât ºi la cel al solidaritãþii europene. Singurul rãspuns important
al UE la nivel politic în domeniul migraþiei a fost Acordul UE-Turcia privind
gestionarea imigranþilor dinspre Orientul Apropiat încheiat în martie 2016, dar
acesta nu a oferit o soluþie completã pentru diminuarea efectelor crizei.
Cazurile pe care le-am expus demonstreazã cã în anumite situaþii interesul
naþional prevaleazã în faþa celui comunitar. Aceste exemple susþin ideea cã statele
membre pot avea poziþii diferite faþã de poziþia oficialã a Uniunii Europene cu
privire la problemele de politicã externã ºi demonstreazã totodatã caracterul
interguvernamental al PESC.

Consideraþii finale

Prin crearea PESC ºi impunerea unor obiective ambiþioase la nivel internaþional,
UE a creat niºte aºteptãri: o diplomaþie colectivã care sã depãºeascã capacitãþile
instituþionale, instrumentele ºi resursele pe care le deþine. Acest aspect a fost
descris de cãtre Christopher Hill, ca fiind prãpastia dintre aºteptãri ºi posibilitãþi
(capability-expectations gap)16. Decalajul dintre promisiuni ºi acþiuni a fost evidenþiat de mai multe ori în istoria PESC, începând cu evenimentele din Iugoslavia
de la începutul anilor ’90, criza din Irak, Kosovo, Irak, Ucraina etc.
Problema care se pune este aceea dacã existã cu adevãrat niºte interese colective europene în domeniu care sã le transceadã pe cele ale statelor membre, care

————————
15 Se referã la regulamentele Dublin II ºi Dublin III (din iulie 2013) care stabileau responsabilitatea
statului membru de examinare a aplicãrii pentru obþinerea azilului. Conform regulamentului, statul membru în
care migranþii au intrat pentru prima oarã în UE este responsabil pentru examinarea cererii de azil. Cota de
redistribuire a refugiaþilor nu a reuºit sã treacã în Consiliu, Slovacia fiind primul stat membru care a depus în
mod oficial un proces la Curtea Europeanã de Justiþie, urmatã de Ungaria. În acelaºi timp, ºefii de stat ºi de
guvern europeni au promis sã lupte împotriva sãrãciei, instabilitãþii ºi radicalismului în Africa de Nord, Africa
Saharianã ºi þãrile vecine ale Siriei pentru a reduce factorii care împing refugiul populaþiilor din aceste regiuni.
16 Christopher Hill, „The Capability Expectations Gap, or Conceptualising Europe’s International Role“,
Journal of Common Market Studies, 31/3, 1993.
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sã fie apãrate ºi la care toþi europenii sã subscrie. Practica aratã cã mai degrabã
guvernele statelor membre folosesc PESC pentru a-ºi urmãri propriile interese.
Pentru Germania, PESC a UE reprezintã un mecanism folositor pentru a-ºi afirma
ºi urmãri interesele de politicã externã într-un cadru multilateral prin care sã
mascheze dorinþa de afirmare unilateralã. Pentru Franþa ºi alte state membre,
PESC este un mijloc important prin care sã contracareze politica Germaniei ºi
puterea acesteia. Interesele diferite ale statelor membre se exercitã ºi în sensul
aplicãrii principiilor politicii externe, mai exact ale teritoriilor asupra cãrora ar
trebui extinse aceste principii. Aceste interese sunt reflectate de trecutul colonial
al diferitelor state membre ale UE.17
S-ar putea spune cã odatã cu integrarea are loc ºi un proces de europenizare
al acestor interese, însã practica de pânã acum a arãtat cã este dificil sã se ajungã
la o convergenþã a acestor interese într-un domeniu condus de statele naþionale
ºi dominat de consens. Chiar dacã guvernele împãrtãºesc anumite valori, în continuare existã dezacorduri în ceea ce priveºte problemele importante, deoarece
statele au percepþii diferite asupra ameninþãrilor ºi utilitatea folosirii forþei ca
mãsurã de prevenire a conflictului18.
Au existat ºi factori care au determinat evoluþia practicã a PESC. Unul dintre
aceºti factori care a influenþat evoluþia politicii externe a UE a fost cooperarea
dintre NATO ºi UE, dar care a fost îngreunatã din cauzã cã anumite state membre
ale UE nu sunt ºi membre ale NATO.19 Pe de altã parte, trupele ºi echipamentele
alocate misiunilor PESA sunt mai mult sau mai puþin aceleaºi ca ºi cele alocate
operaþiunilor NATO, fiind dificil sã existe o coordonare a statelor membre astfel
încât sã îndeplineascã sarcinile care le revin din apartenenþa la cele douã organizaþii ºi totodatã sã nu aducã prejudicii acþiunii celeilalte organizaþii. Ca sã nu mai
amintim ºi de bugetele militare în scãdere care reprezintã o piedicã în formularea
unei politici externe comune coerente ºi funcþionale a UE. Bugetele alocate
pentru apãrare variazã considerabil de la un stat la altul. Lipsa de interes din
partea guvernelor europene pentru a suplimenta cheltuielile privind apãrarea, atitudine care þine de lipsa unei ameninþãri reale care ar justifica o astfel de cheltuialã,
de o culturã europeanã care pune accentul pe diplomaþie ºi mai puþin pe forþã,
dar ºi de o tradiþie a prevalenþei politicilor sociale, se dovedeºte a fi o atitudine
paradoxal înlesnitã tocmai datoritã garanþiilor de securitate oferite de SUA.
Dacã la nivel teoretic a existat o evoluþie spre crearea unui cadru comun de
cooperare în domeniul PESC a UE, „politica externã a Uniunii Europene nu este
construitã în Bruxelles“20. Chiar dacã deciziile sunt luate, la nivel formal, în cadrul
de cooperare între state, guvernele statelor membre sunt actorii principali în politica externã a UE, aceºtia îºi urmãresc interesul naþional având poziþii diferite de
————————
17 Roy H. Ginsberg, „Conceptualizing the European Union as an International Actor: Narrowing the
Theorethical capability-expactations gap“, în Wyn Rees, Michael Smith (eds), International relations of the
European Union, vol. 1, Sage, 2008, p. 280.
18 Idem.
19 Akan Malici, The Search for a Common European Foreign and Security Policy, Palgrave MacMillan,
2008, p. 14.
20 Fraser Cameron, An introduction to European Foreign Policy, Londra, Routledge, 2007, p. 59.
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cele luate chiar la nivel comun. Instituþiile create sunt folosite pentru a acorda
credibilitate acþiunilor comune ºi pentru creºterea vizibilitãþii UE pe plan internaþional, însã nu au competenþe sã acþioneze contrar statelor membre sau fãrã
acordul acestora. În plus, în domeniul PESC, instituþiile nu pot aplica sancþiuni
statelor care au o poziþie diferitã de poziþia comunã. Existã autori care considerã
cã ar fi mai potrivit sã vorbim despre o politicã europeanã în domeniul securitãþii
ºi nu de o politicã comunã pentru Uniunea Europeanã21. Totuºi, dacã analizãm
modul în care UE a înþeles sã intervinã în cazul crizei nucleare iraniene, consemnãm aici o excepþie. De aceastã datã statele membre ale Uniunii au fost capabile
sã schiþeze o poziþie comunã într-o crizã internaþionalã ºi au fost capabile sã aibã
o singurã voce. Explicaþia ar fi: dacã existã interese ale statelor membre, atunci
UE va interveni în crize internaþionale, dar va utiliza în intervenþia sa numai
instrumente dintr-un set de opþiuni definite de cãtre identitatea de securitate dezvoltatã la nivel european.
Prin urmare, Uniunea Europeanã a dezvoltat ºi aprofundat o politicã externã
comunã care necesitã consultarea politicã a statelor membre, a creat instituþii
care sã susþinã o viziune politicã comunã, dar cu toate acestea interesele naþionale
rãmân prioritare. Cazurile empirice prezentate, cu care s-a confruntat PESC în
special dupã adoptarea Tratatului de la Lisabona care a adus inovaþii importante
în domeniul politicii externe, au testat acþiunile politice ale Uniunii, au arãtat
evoluþia practicã a PESC ºi au demonstrat caracterul interguvernamental al acestei
politici, susþinând ideea cã statele membre pot avea poziþii diferite faþã de poziþia
oficialã a Uniunii Europene cu privire la problemele externe. UE rãmâne un
actor hibrid de politicã externã care combinã elemente de la nivel supranaþional
cu cele interguvernamentale în structura de luare a deciziilor.
Negocierile cu privire la programul nuclear iranian reprezintã un exemplu în
care UE a devenit vizibilã ca actor important de politicã externã ºi a creat un
impact pozitiv în lume. În alte cazuri, însã, s-a simþit lipsa unei politici externe
comune atrãgând critici ºi îndoieli din partea celorlalþi actori internaþionali de
politicã externã. Acest lucru s-a întâmplat în special în cazul crizei din Ucraina
din cauza întârzierii ºi lentorii cu care a venit rãspunsul UE, dar ºi vizavi de criza
de guvernare din Irak ºi Siria, la care adãugãm criza refugiaþilor din anul 2015
care a lovit instituþional UE.
Raportul anual al PESC recunoaºte necesitatea de a „îmbunãtãþi în continuare
coordonarea ºi complementaritatea acþiunii sale externe în ceea ce UE numeºte
o abordare globalã“22. Ca o consecinþã, setul de instrumente ale politicii externe
a UE va trebui extins inter-instituþional ºi în domeniile politice pentru a se adapta
la o situaþie care nu numai cã va defini percepþia UE ca actor de politicã externã,
dar mai ales ca abordare durabilã.

————————
21 Walter Carlsnaes, Helene Sjursen, Brian White (eds), Contemporary European Foreign Policy, Londra:
Sage Publications, 2004, p. 11.
22 Secretariatul General al Consiliului, „Aspecte principale ºi opþiuni de bazã ale PESC“, Raportul anual
al Reprezentantului Superior al Uniunii Europene pentru afaceri externe ºi Politica de securitate pentru Parlamentul European, aprobat de Consiliu la 20 iulie 2015, la http: // data.consilium.europa.eu/doc/document/ST11
083-2015-INIT/en/pdf., accesat la 16.09.2017, p. 301.
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Concluzionând, statele membre ale UE vor acþiona unitar în viitoarele crize
internaþionale doar atunci când vor avea interese ºi îºi vor menþine preferinþa de
a utiliza doar instrumente nonmilitare ºi de putere soft, mijloacele politice ºi
diplomatice în soluþionarea problemelor cu care comunitatea internaþionalã se confruntã. Credibilitatea UE în relaþiile externe revine capacitãþii sale de a formula
politici comune ºi de a le susþine dincolo de declaraþiile retorice.
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