
 

 

Summit-ul Uniunea Europeană – Ucraina.  

Noi priorități în agenda bilaterală a partenerilor 

 

Policy brief1 

 

Pe 8 iulie 2019 la Kiev s-a desfășurat cel de-al 21-lea Summit Uniunea Europeană – Ucraina. În cadrul 

evenimentului a fost adoptată o și o declarație comună, un angajament reciproc prin care părțile 

semnatare își asumă anumite obligații pentru aprofundarea dialogului și a interacțiunii. De 

asemenea, în cadrul evenimentului părțile au mai semnat câteva documente, care confirmă 

disponibilitatea instituțiilor europene de a acorda asistență financiară pentru Ucraina, în scopul 

implementării de reforme structurale. 

După obținerea victoriei în cadrul alegerilor parlamentare din Ucraina, majoritatea experților așteptau 

decizia noului șef al statului, Volodymyr Zelenskyy, despre prima sa vizită oficială în afara țării. În 

perioada de dinaintea procedurii de inaugurare au existat mai multe opinii și speculații pe acest 

subiect, unele dintre ele promovând chiar ideea de a arăta ”deschidere” pentru procesul de 

soluționare a conflictului în estul țării, deci sugestia clară pentru o întâlnire oficială cu autoritățile 

statului agresor, Federația Rusă.  

Volodymyr Zelenskyy a fost inaugurat în funcția de președinte al Ucrainei la data de 20 mai 2019. La 

scurt timp, acesta a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit atât cu înalți reprezentanți 

ai Uniunii Europene, cât și ai Organizației Atlanticului de Nord, iar ideea unei întrevederi cu oficiali ruși 

a dispărut în calitate de opțiune prioritară în agenda președintelui ucrainean. Acesta a început să 

insiste din ce în ce mai mult pe nevoia de a reformata procesul de negociere a conflictului din Estul 

țării în cadrul formatului de la Minsk sau în cadrul formatului Normand. Doar după ce erau puse bazele 

unui nou ”road-map” intern pentru abordarea conflictului se putea vorbi despre o întrunire cu 

reprezentanții Moscovei. Desigur în anumite condiții. Totuși, pentru a face o demonstrație de 

responsabilitate, Zelenskyy l-a  adus în ”lumina reflectoarelor politice” pe fostul președinte al Ucrainei, 

Leonid Kuchma, pe care l-a re-introdus în formatul de negociere.  

Revenirea lui Leonid Kuchma este tratată în mod diferit de către experții ucraineni. El este acceptat 

pentru că nu poate fi bănuit de faptul că ar putea trăda interesele Ucrainei. Este evident că Volodymyr 

Zelenskyy nu poate, cel puțin deocamdată, să facă față discuțiilor la acest subiect. În acest context, 

figura fostului președinte este o soluție, și nu cea mai proastă. 

                                                             
1 Acest policy brief este elaborat în cadrul proiectului ”The Romanian – Ukrainian Civil Society Forum for 
Dialogue and Cooperation”, ca activitate de monitorizare a proceselor politice din Ucraina, implementat cu 
suportul financiar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, un proiect al German Marshall Fund. Opiniile 
exprimate în acest policy brief aparțin membrilor echipei de implementare a proiectului și nu reprezintă, în 
mod obligatoriu, opiniile partenerilor ESGA. 



 

 

Revenind, însă, la Summit-ul Uniunea Europeană – Ucraina, trebuie să fie menționat aici faptul că 

anume în cadrul primei sale vizite la Bruxelles, Zelenskyy a anunțat evenimentul care s-a desfășurat pe 

08 iulie 2019.  

Soliditatea dialogului politic UE – Ucraina 

La Summit-ul UE – Ucraina de la Kiev2, UE a fost reprezentată de Donald Tusk și Jean-Claude Juncker. 

Kievul a fost reprezentat de președintele țării, Volodymyr Zelenskyy.  

Declarația comună3, adoptată în cadrul reuniunii, reafirmă încă o dată angajamente reciproce în 

avansarea dialogului politic dintre Bruxelles și Kiev, dar și disponibilitatea pentru aprofundarea 

cooperării și apropierii economice în baza Acordului de Asociere al Ucrainei la Uniunea Europeană, 

respectiv DCFTA. Textul Declarației comune pune câteva accente importante, care se regăsesc în 

dezbaterile politice cotidiene din Ucraina, dar și în cadrul celor din afara țării: stat de drept, lupta 

împotriva corupției, reforme, drepturile minorităților, egalitatea de gen, valori comune. Aceste 

accente, practic, sugerează Kievului în ce domenii nu trebuie să existe ”înțelegeri de culise” între actorii 

politici angajați în procese de luare a deciziilor sau între cei care urmează să fie incluși în acest circuit 

după 21 iulie 20194. 

Soliditatea dialogului politic depinde în cea mai mare măsură de voința internă a Ucrainei, chiar dacă 

anumite tendințe la nivel european – discuțiile despre Nord Stream 2, revenirea Rusiei la ședințele 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, dorința unor state europene de a renunța la sancțiuni – 

confirmă viziunile diferite și lipsa de unitate în ceea ce privește relația dintre ”interesele naționale ale 

statelor membre ale UE” și ”dialogul reciproc avantajos cu Ucraina„.  

Kievul a făcut o demonstrație necesară de ”tranziție pașnică a puterii” la alegerile prezidențiale – lucru 

consemnat și apreciat în declarația comună a Summit-ului, dar rămâne actuală întrebarea exprimată 

de către partenerii europeni și la care nu primesc astăzi decât un răspuns evaziv din partea Kievului: 

cum trebuie să interpreteze partenerii occidentali ai Ucrainei votul oferit pentru un președinte precum 

este Volodymyr Zelenskyy, cum trebuie să fie interpretat mandatul său, lipsa experienței politice și 

cum să fie abordat un vot de protest de 75%, valabil exprimat de către alegătorul ucrainean? 

Observarea atentă a proceselor politice de la Kiev permite definirea unei ipoteze extrem de importante 

pentru a fi analizată în acest moment și anume: dacă cetățeanul ucrainean este atât de nemulțumit de 

elita politică actuală din Ucraina și nu alege, dar protestează5, atunci de ce partenerii occidentali ar 

trebui să îi mai acorde atenție? Chiar și în asemenea condiții, răspunsul trebuie să fie următorul: 

partenerii occidentali contribuie la bunăstarea cetățenilor ucraineni, iar actorii politici nu sunt altceva 

                                                             
2 Summitul UE-Ucraina, Kiev, Ucraina, 08/07/2019, the Council of the European Union, 
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2019/07/08/ 
3 Advancing mutual commitment: joint statement following the 21st EU-Ukraine Summit, Kyiv, 8 July 2019, 
https://www.consilium.europa.eu/media/40278/eu-ua-joint-statement-final.pdf 
4 Pe 21 iulie 2019 vor avea loc alegeri parlamentare anticipate în Ucraina. În ziua inaugurării sale în funcția de 
președinte al țării, Volodymyr Zelenskyy a emis decretul prin care a dizolvat Rada ucraineană, declanșând astfel 
procedura pentru alegerile parlamentare anticipate, care erau programate pentru luna octombrie 2019. 
5 În cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale Volodymyr Zelenskyy a obținut aproximativ 75% din voturile 
exprimate. Această cifră a intrat în istorie ca 75% de voturi de protest împotriva actualei elite politice din 
Ucraina. Totuși, trebuie să fie înțeles următorul fapt: există un procent mare din susținătorii lui Volodymyr 
Zelenskyy care l-au votat pentru că au crezut în personajul din filmul ”Slujitorul Poporului” și acest vot nu este 
un vot de protest, dar unul de susținere. Așadar, votul de protest este mai mic de 75%. 



 

 

decât reprezentanți ai intereselor societății ucrainene. În plus, răspunsul trebuie să includă și o 

componentă de evaluare corectă a amenințărilor și vulnerabilităților de securitate regională. Fără o 

responsabilitate evidentă din partea actorilor politici ucraineni, eforturile diplomației ucrainene pentru 

obținerea susținerii externe devin inutile. 

Așadar, dialogul politic trebuie consolidat cu Ucraina, luând în considerare și votul de protest al 

cetățenilor ucraineni. Nu se poate face abstracție de conținutul acestuia. Liderii europeni trebuie să 

formuleze obiective în relația cu Ucraina, nu cu o singură persoană. În acest context, România nu 

trebuie să fie o excepție. 

Oferta financiară a Summit-ului 

Aceeași declarație a Summit-ului apreciază reformele implementate și progresele obținute de către 

Ucraina în ultimii ani. Domeniile apreciate de către partea europeană se referă la descentralizare, 

achiziții publice, sănătate, pensii. Potrivit textului aceleiași declarații, aceste progrese au drept 

finalitate creșterea rezilienței instituțiilor publice, deci și a societății ucrainene în fața oricăror tipuri de 

provocări. Totuși, există domenii care necesită susținere continuă și o abordare mai eficientă, mai 

responsabilă din partea celor care trebuie să implementeze măsuri și politici publice. În acest sens, UE 

va continua să acorde sprijin, inclusiv financiar, pentru implementarea reformelor. În cadrul lucrărilor 

Summit-ului Johannes Hahn, Comisarul european pentru Politica de Vecinătate și Extindere, a semnat 

cu guvernul Ucrainei patru documente, care presupun acordarea a 109 mln. Euro6 anual pentru 

descentralizare, măsuri anticorupție, asistența pentru societatea civilă, cooperare tehnică pentru 

facilitarea implementării reformelor incluse în Acordul de Asociere și DCFTA. Practic, această asistență 

are drept beneficiar final cetățeanul ucrainean, nu elita politică, adică răspunde așteptărilor exprimate 

de către Johannes Hahn: ”... este important să nu fie înregistrat un regres, în special în domenii precum 

lupta împotriva corupției sau descentralizarea.”7 

Cum vor fi distribuiți banii din pachetul financiar?  

Asistența financiară promisă de UE pentru Ucraina va fi distribuită după cum urmează: 40 mln Euro vor 

fi alocați pentru continuarea măsurilor de descentralizare. De altfel, U-LEAD – programul de 

descentralizare susținut de către UE, este unul din cele mai apreciate proiecte, implementate de 

Uniunea Europeană în Ucraina, lansat încă în anul 2015. Accentul este pus pe creșterea 

responsabilității și capabilităților autorităților publice locale, evaluarea nevoilor la nivel local, 

transparență și investiții în folosul comunităților. De asistență financiară va beneficia și societatea 

civilă, care a trecut prin transformări importante. De foarte multe ori, mișcarea de voluntariat din 

Ucraina a fost oferită drept exemplu și pentru alte state din regiune. Societatea civilă va primi 10 mln 

Euro asistență financiară. Pentru lupta împotriva corupției UE intenționează să susțină măsuri cu 15 

mln Euro, iar pentru infrastructură vor fi alocate 44 mln Euro.  

Desigur, pentru o țară de dimensiunea Ucrainei, care se confruntă cu foarte multe probleme, sumele 

alocate pentru lupta împotriva corupției și a infrastructurii sunt insuficiente pentru a putea avansa 

                                                             
6 EU-Ukraine Summit: EU provides additional support to decentralisation, fight against corruption, 
empowerment of civil society and accountable and efficient governance in Ukraine, European Commission - 
Press release, 8 iulie 2019, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3811_ro.htm 
7 Ibidem. 



 

 

rapid în implementarea reformelor. Dar însăși semnarea acestui pachet financiar arată disponibilitate 

pentru a investi în Ucraina și în reziliența ei internă. 

Securitatea Ucrainei – este sau nu o prioritate europeană? 

În cadrul Summit-ului o atenție sporită a fost acordată situației din Estul Ucrainei, Mării Azov, dar și 

formatelor de negociere. Donald Tusk a pus accentele politice, iar de partea economică și tehnică a 

fost responsabil Jean-Claude Juncker. 

Donald Tusk a reiterat încă o dată susținerea europeană pentru integritatea teritorială a Ucrainei, 

suveranitate și independență, menționând că Rusia trebuie să elibereze marinarii luați ostatici în 

noiembrie 2018, să respecte angajamentele legale cu privire la traversarea Mării Azov, să își retragă 

susținerea pentru mișcările separatiste din Estul Ucrainei. Tusk a mai adăugat că sancțiunile împotriva 

Rusiei vor rămâne în vigoare până la momentul îndeplinirii prevederilor Acordurilor de la Minsk8 și nu 

va fi rezolvată problema anexării Crimeii. Tot în acest context, Uniunea Europeană va intensifica 

sprijinul acordat regiunii Mării Azov cu noi măsuri în valoare de 10 milioane EUR. Potrivit declarațiilor 

oficiale, de această susținere vor beneficia programele destinate diversificării economice locale și 

întreprinderilor mici, societății civile locale și a cetățenilor în procesul decizional, asupra îmbunătățirii 

securității comunității și a siguranței publice9. Atenția UE se concentrează, practic, pe aspecte care se 

referă la securitatea civilă, ca și element capabil să contribuie la securitatea națională și regională, 

adică la amenințările generate de Federația Rusă în regiunea Mării Negre.  

Susținerea discursivă și mesajele rostite de către oficialii europeni în cadrul Summit-ului sunt utile 

pentru starea de spirit a populației din Ucraina. Totodată, această susținere este utilă autorităților 

ucrainene pentru a reuși să creeze acel cerc de coeziune în jurul problemelor care se referă la 

integritate, suveranitate și independență. Rusia nu arată disponibilitate de a ceda poziții în ceea ce 

privește situația din Ucraina. Dimpotrivă, continuă să promoveze mesaje și instrumente, capabile să 

prejudicieze această coeziune internațională în jurul Ucrainei. Iată de ce, prezența și mesajele oficialilor 

europeni sunt atât de necesare. 

Concluzii 

Organizarea Summit-ului UE – Ucraina într-o perioadă atât de scurtă de timp, chiar înainte de alegerile 

parlamentare anticipate din 21 iulie 2019, este un semnal bun pentru Ucraina. Nu trebuie tratat ca un 

moment de glorie pentru noul șef al statului. El trebuie să fie apreciat ca un semnal bun pentru Ucraina 

ca stat, care se confruntă cu probleme de securitate. Desigur, la nivel de imagine publică președintele 

Zelenskyy și echipa sa sunt cei care au putut să valorifice Summit-ul. Totuși, așteptările celor interesați 

de ce se întâmplă în Ucraina se referă la capacitatea liderilor acestui stat să definească priorități, 

obiective și interese, dar în același timp să fie responsabili și transparenți cu modalitatea de a le 

                                                             
8 Relația cu Federația Rusă este abordată diferit de către statele membre ale UE și depinde foarte mult de 
interesele particulare ale acestora. Totuși, unitatea la nivel european devine din ce în ce mai fragilă, diferiți 
actori politici fiind expuși influenței tocmai datorită acestor interese particulare, pe care mulți dintre ei le 
ascund în discursul despre interese naționale. Vă propunem să accesați, de exemplu, un policy paper elaborat 
de către colega noastră, Leonela Leca, dedicat Nord Stream 2. Policy paper-ul poate fi accesat aici: 
http://www.esga.ro/nord-stream-2-implications-for-the-eastern-neighborhood/ 
9 Summitul UE-Ucraina, Kiev, Ucraina, 08/07/2019, Consiliul Uniunii Europene, 
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2019/07/08/ 



 

 

promova în exterior. Partenerii europeni încă sunt în proces de evaluare a noilor schimbări politice, iar 

lucrurile vor deveni mai clare în ceea ce privește viitoarea formulă de guvernare doar după alegerile 

parlamentare anticipate. Acest lucru nu presupune implicit și o claritate în ceea ce privește abordarea 

reformelor sau a conflictului din estul țării, dar cel puțin vor fi identificați comunicatorii și persoanele 

responsabile de formularea viitoarelor strategii de politică externă și securitate națională. 

Ca și în cazul Republicii Moldova, Uniunea Europeană poate oricând să folosească anumite mecanisme 

de responsabilizare, inclusiv prin retragerea temporară a unor programe de asistență financiară10. 

Ucraina trebuie să acționeze concret, nu doar verbal, prin discursuri diplomatice, să convingă mediul 

extern că intențiile sale sunt oneste, că se pot găsi compromisuri care să asigure beneficii pentru toți 

membrii societății ucrainene.  

În ceea ce privește România, abordarea trebuie să fie mult mai responsabilă în relația cu Ucraina. Aici 

se au în vedere alinierile eficiente la discursurile europene, nu doar cele de moment. Bucureștiul 

trebuie să găsească ”chei de acces” către Kiev și direct, dar și prin instituțiile europene. O reevaluare a 

asistenței pentru dezvoltare, a proiectelor bune și a celor mai puțin bune, este o necesitate și o 

oportunitate în același timp. Trebuie să ieșim din starea de ”expectativă” și ”prioritate au problemele 

noastre interne”, altfel nu vom putea să deblocăm dialogul din grupurile de lucru din cadrul Comisiei 

mixte, nu vom avea reuniuni bilaterale și nu ne vom putea impune ca un comunicator eficient în 

formulele de cooperare regională.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Uniunea Europeană a deblocat recent asistența financiară pentru Republica Moldova în luna iulie 2019, doar 
după ce s-a schimbat coaliția de guvernare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


