MESAJUL DOMNULUI TITUS C ORLĂŢEAN, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,

transmis de domnul Gheorghe Magheru, Ambasador, Director Politic, Ministerul Afacerilor Externe la
Conferinţa anuală a Institutului European din România, Uniunea Europeană şi vecinătatea sa,
12 decembrie 2013, Hotel Intercontinental, Sala Fortuna
Doamnelor şi domnilor, stimaţi invitaţi,

În primul rând, doresc să felicit Institutul European din România pentru organizarea celei de a patra
ediţii a Premiilor de Excelenţă IER. Fiecare ediţie a acestui eveniment prilejuieşte dezbateri
substanţiale în jurul unor întrebări importante legate de Uniunea Europeană, de agenda ei actuală şi
de viitorul proiectului european.
Ediţia din acest an se desfăşoară în contextul Anului European al Cetăţeanului. Întreaga activitate a
IER în general şi evenimentul de astăzi, în particular, reflectă, în opinia mea, idealul Uniunii de
comunicare şi implicare a cetăţenilor europeni în dezbaterile privind UE, promovând astfel o
atitudine pro-activă în raport cu deciziile şi politicile, cu impact nemijlocit asupra vieţii cetăţenilor.
Vă felicit, de asemenea, pentru alegerea temei de discuţii – Uniunea Europeană şi vecinătatea sa foarte oportună în actualul context post-Vilnius, dar şi pentru abordarea asupra conceptului de
vecinătate, vecinătatea extinsă, relevată de accentul pus în panelurile subsecvente dedicate PAE şi
SEECP .
Criza economică şi financiară a marcat în ultimii ani dezbaterile la nivel european. Viitorul Europei
şi apropierea Uniunii de cetăţenii săi sunt printre cele mai discutate teme, pe bună dreptate. Cu
siguranţă, modalitatea de reacţie la dificultăţile economice ale Uniunii şi perspectivele de viitor
trebuie să fie prioritare în acest moment. Depăşirea crizei economice şi crearea de locuri de muncă
sunt cruciale acum pentru proiectul european şi pentru cetăţenii săi.
Dar problemele cu care se confruntă Uniunea nu trebuie să umbrească rolul acesteia în regiune.
Uniunea Europeană comprimă un set de valori şi exigenţe, care o transformă într-un model de,
solidaritate şi dezvoltare, dar şi un adevărat partener economic, atât pentru statele din vecinătate sa
imediată, cât şi pentru ţările mai îndepărtate.
Politica Europeană de Vecinătate este primul exemplu de politică externă comprehensivă, strategică,
care include cooperarea politică, comercială sau energetică. Dezvoltarea acestei cooperări este
mutual benefică. Uniunea Europeană este pe deplin angajată în această cooperare, iar acţiunea sa,
conform principiului „more for more”, nu trebuie înţeleasă strict drept o condiţionalitate, ci ca un
angajament al Uniunii în favoarea progresului şi modernizării statelor partenere.
Uniunea Europeană a demonstrat că este pe deplin angajată în vecinătatea sa, fie că vorbim de
vecinătatea estică sau de cea sudică.
Sunt convins că dezbaterea ce urmează, care se va bucura de o participare distinsă, va genera un
schimb deopotrivă util şi substanţial de idei pe tema extinsă a vecinătății noastre, cea Estică, cea
Sudică şi cea extinsă a Mării Negre.
Summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic este un eveniment încă foarte recent, reacţiile,
emoţiile şi deciziile adoptate sunt încă foarte vii.
Cu toate acestea, la această etapă, cred că cea mai potrivită raportare este dintr-o perspectivă
analitică şi realistă, măsurarea cu luciditate a câştigurilor , în primul rând, dar şi orientată spre viitor,
încercând să anticipăm următorii paşi şi să ne pregătim pentru următoarele etape.
Vreau să încep cu rezultatele concrete ale summit-ului, precum parafarea Acordurilor de Asociere
/ DCFTA cu R. Moldova şi Georgia şi oferirea unei perspective clare de semnare a acestora.
1

Trebuie subliniat, ori de câte ori avem ocazia, că Republica Moldova şi-a confirmat, în mod
repetat şi lipsit de dubii, hotărârea de a urma drumul european. Consecvenţa şi tenacitatea sunt
cele două cuvinte care definesc cel mai precis atitudinea R. Moldova care, în pofida
presiunilor şi intimidărilor, a reuşit să facă un pas istoric pe drumul ei european.
Sperăm ca următorul pas, de aceeaşi relevanţă, semnarea Acordului de Asociere, să aibă loc cât mai
curând posibil, până în toamna anului viitor. Va urma după aceea procesul ratificării. România şi-a
propus să fie primul stat care să ratifice Acordul, transmiţând un semnal cu o puternică încărcătură
simbolică şi confirmând, în fapt, angajamentul nostru susţinut în direcţia avansării R. Moldova pe
calea europeană. Finalizarea cu succes a procesului de ratificare va plasa Republica Moldova pe
traseul ireversibil al aderării la Uniunea Europeană.
De asemenea, pledăm pentru liberalizarea regimului de vize în 2014. Este vorba despre un pas
important in beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova şi un motiv în plus pentru o susţinere publică
puternică, la nivelul cetăţenilor, pentru parcursul european al ţării, pentru continuarea ritmului foarte
bun al reformelor.
Aş vrea să vă spun câteva cuvinte şi despre Ucraina, în contextul amânării de către aceasta a
semnării Acordului de Asociere/DCFTA cu Uniunea Europeană .
Putem spune că Uniunea Europeană şi partenerii noştri europeni au investit multe eforturi în
avansarea parcursului european al Ucrainei, iar dezamăgirea faţă de decizia guvernului de la Kiev a
fost proporţională cu această investiţie.
Vreau să menţionez, totuşi, că procesul nu a fost anulat, ci suspendat. Să nu uităm că majoritatea
cetăţenilor ucraineni sunt pro-europeni. Să nu uităm că aceştia sunt perfect conştienţi de avantajele,
atât politice, cât şi economice, ale Acordului de Asociere şi Acordului de Liber Schimb.
Ucraina are prea puţin de câştigat şi prea mult de pierdut dintr-o eventuală renunţare la ideea
europeană. În plus, Uniunea, la rândul ei, îşi doreşte o ţară apropiată de valorile europene. În ceea ce
priveşte România, avem interesul unei bune cooperări cu Ucraina, unui cadru democratic şi
european al dialogului, inclusiv pentru rezolvarea unora dintre problemele complexe de pe agenda
bilaterală. Sperăm că Ucraina va lua deciziile necesare pentru a permite semnarea AA/DCFTA cât
mai curând.
Discuţiile care vor avea loc pe parcursul acestei conferinţe vor oferi, fără îndoială, noi unghiuri din
care putem privi situaţia post-Vilnius, iar perspectiva participării invitaţiilor la acest dialog va
îmbogăţi, cu siguranţă, înţelegerea şi abordarea noastră în privinţa relaţiei Uniunii Europene cu
vecinătatea ei.
Vă felicit încă o dată pentru iniţiativa organizării acestei conferinţe, pentru iniţiativa decernării
premiilor de excelenţă IER şi pentru eforturile constante de a aduce tematica europeană cât mai mult
în spaţiul discursului public.
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