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Ucraina, membră a Uniunii Europene: cum? 

Tana Foarfă1 

Dacă ne imaginăm scena politicii internaționale ca fiind o tablă de șah2, decizia regimului 

Putin de a invada Ucraina a determinat o serie de actori să analizeze mutările următoare. În special 

Uniunea Europeană (UE), care dorește să mențină pacea pe scena globală, dar mai ales nu este 

confortabilă pusă în fața unor mișcări atât de rapide și cu consecințe grave pe propriul teritoriu. În 

general, Uniunea Europeană este un jucător de șah meticulos, atent, calculat, mereu atent la reguli 

și mereu atent ca partenerul să se supună regulilor. Regulile, principiile, valorile reprezintă puterea 

UE și vocea normativă prin care se impune la nivel global. Ignoranța regulilor internaționale de 

către regimul lui Putin a determinat UE să se impună prin asumarea unei prezențe simbolice mai 

puternice în Ucraina. De-a lungul timpului, UE a folosit momente tensionate pentru a lua decizii 

simbolice prin care să își consolideze puterea pe scena globală.  

Relația UE cu Ucraina nu este o excepție. Prin acțiunile sale, atât în 2014, cât și în 2022, 

Putin a reușit opusul a ceea ce urmărea: a reușit să consolideze relațiile Uniunii Europene cu 

Ucraina și chiar să avanseze parcursul pro-european al Ucrainei la un nivel care părea puțin probabil 

acum câțiva ani. 

În 2014, UE semnează acordul de asociere cu Ucraina, acordul politic fiind semnat la scurt 

timp după anunțarea referendumului ilegal din Crimea, acordul economic fiind semnat la final de 

iunie, iar ratificarea finală a acordului a fost realizată de Parlamentul European în septembrie.  

Acordul de asociere a reprezentat o consolidare a relațiilor dintre UE și Ucraina, dar și un 

mesaj clar dat de către ambii actori: pe de o parte, UE și-a demonstrat angajamentul față de Ucraina 

și promisiunea de a continua promovarea valorilor europene și a democrației liberale, iar Ucraina 

și-a asumat un parteneriat bazat pe valori fundamentale pro-europene. Cu toate acestea, au existat 

voci care se așteptau ca acest acord de parteneriat să anunțe și perspective de aderare ale Ucrainei 
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la UE. Dacă ne amintim, în cazul României, obiectivul României de a deveni stat membru UE a 

fost prezent în preambulul acordului de asociere semnat la 1 februarie 1993.  

Acestea nu au venit decât în iunie 2022, la câteva luni după ce Rusia a lansat o invazie ilegală 

și neprovocată în Ucraina. Decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina și de a continua un atac 

nejustificat au determinat UE să se asigure că vecinătatea sa estică este consolidată, este în siguranță 

și securizată și că promovarea valorilor europene capătă o nouă dimensiune și o influență mai 

concretă. Astfel, a fost acordat statutul de stat candidat Ucrainei și Republicii Moldova, după 

campanii neobosite de dialog din partea liderilor de la Kiev și Chișinău, eforturi nevăzute neapărat 

și dinspre Georgia, deși existau așteptări ca și aceasta să fie inclusă în pachetul de țări din 

vecinătatea estică ce capătă statutul de stat candidat. 

 

De la stat candidat la membru UE nu este un drum ușor 

Conform articolului 49 din Tratatul Uniunii Europene, “orice stat european care respectă valorile 

prevăzute la articolul 2 și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. (...) Statul 

solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate după consultarea Comisiei și după 

aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor din care este constituit. Criteriile de 

eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare.” 

Primul pas a fost făcut de către Ucraina, urmată de Republica Moldova, care a depus această 

solicitare, a primit aviz favorabil din partea Comisiei în procedură accelerată și a primit aprobarea 

Consiliului și Parlamentului European, devenind astfel stat candidat. Cu alte cuvinte, UE consideră 

că Ucraina și Republica Moldova sunt pe drumul cel bun în a respecta standardele și regulile 

europene și sunt susținute de instituțiile europene și de statele membre în acest sens.  

Însă a deveni membru UE este o procedură complexă care nu se întâmplă peste noapte. În 

cazul României, cererea de aderare a fost depusă în 1995, în 1997 Comisia a emis opinia favorabilă 

privind cererea noastră, iar în 2000 a fost lansat procesul de negociere, finalizat în decembrie 2004, 

cu data de aderare 1 ianuarie 2007.  

În acest moment, Comisia consideră că atât Ucraina, cât și Republica Moldova, au 

capacitatea de a îndeplini condițiile de aderare, cunoscute și sub denumirea de „criteriile de la 

Copenhaga”. Acestea includ: 

● stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, 

precum și respectarea și protejarea minorităților; 

● o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față presiunilor concurențiale și 

forțelor pieței din UE; 

● capacitatea de a-și asuma obligațiile de membru, inclusiv capacitatea de a implementa în 

mod eficace normele, standardele și politicile care constituie corpusul legislației UE 

(„acquis-ul”), precum și aderarea la obiectivele uniunii politice, economice și monetare. 
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Toate aceste criterii se traduc în practică printr-o serie de reguli și reglementări europene 

pe care fiecare țară candidată trebuie să le adopte ca legislație națională, prin reforme, dar și 

investiții. Comisia Europeană asigură fonduri prin Instrumentul de Pre-aderare pentru că țările 

candidat să poată investi în transformările necesare, precum și asistență tehnică în vederea realizării 

reformelor. 

Pentru a înțelege complexitatea negocierilor, este suficient să aruncăm o privire pe ultimul 

raport, din 2004, al Comisiei Europene, privind progresele înregistrate de România în vederea 

aderării la UE. Au fost analizate, pe rând:  

1. Criteriile politice, adică cum se prezintă democrația și statul de drept în România și cum 

respectă România drepturile omului și protecția minorităților. Aici probleme au fost 

înregistrate cu utilizarea excesivă a Ordonanțelor de Urgență, neimplementarea legilor 

asupra accesului la informație și a transparenței procesului legislativ, corupția răspândită la 

toate nivelurile societății, lipsa de alocare de resurse în administrația publică din teritoriu, 

discriminarea minorității Roma; 

2. Criteriile economice, prin care s-a evaluat evoluția economică a României în perioada 

1997 - 2004, stabilitatea macroeconomică, unde s-a remarcat necesitatea continuării 

procesului dezinflaţionist şi a reducerii deficitului sectorului public, sustenabilitatea fiscală 

și necesitatea reformelor, unde Comisia a recomandat reforme în funcţionarea sistemului 

judiciar şi al administraţiei publice, inclusiv o aplicare uniformă şi predictibilă a legii în 

vederea creării unui mediu de afaceri corespunzător. 

3. Capacitatea de a face față obligațiilor de membru al UE, unde Comisia a evaluat 

fiecare capitol de acquis comunitar: libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor, 

a capitalurilor, dreptul societăților comerciale, politica de concurență, agricultură, pescuit, 

transporturi, impozitarea, Uniunea Economică și Monetară, politici sociale și ocuparea 

forței de muncă, energie, politica industrială, IMM-uri, știință și tehnologie, educație și 

tineret, telecomunicații, cultură, politica regională, protecția mediului, sănătatea 

consumatorilor, cooperare în domeniul justiției, Uniunea Vamală, relații economice 

internaționale, politica externă și de securitate comună, control financiar, prevederi 

bugetare.  

Astfel, pentru a realiza aceste toate reforme, este nevoie de un întreg plan de reforme și 

investiții.  În 1995, România a prezentat, o dată cu cererea de aderare, și o  Strategie Națională de 

Pregătire a Aderării la UE, care menționa mare parte din elementele necesare îndeplinirii criteriilor 

de la Copenhaga. Iar în 1999, la doi ani după avizul favorabil al Comisiei Europene privind cererea 

de aderare, România a adoptat Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană, cu 

obiectivele clare de a îndeplini criteriile de aderare.   
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Perspectivele Ucrainei stau în planul de reconstrucție 

În cazul Ucrainei, o țară aflată în plin război, nu se poate pune problema de o simplă 

strategie de aderare. Este nevoie în primul rând de reconstrucția țării, pentru ca aceasta să fie 

funcțională. Iar ulterior, după încheierea războiului, se va putea discuta de modificări structurale 

adânci și despre reforme. Decidenții ucraineni au înțeles pe deplin acest lucru, iar pe 4 și 5 iulie, 

Ucraina și-a prezentat planul de reconstrucție în cadrul conferinței pentru reconstrucția acestei țări, 

desfășurată la Lugano. În esență, planul de reconstrucție al Ucrainei este un manifest al modului în 

care țara va implementa reformele necesare începerii negocierilor de pre-aderare, precum și a 

investițiilor care o vor aduce la zi cu restul statelor din regiune.  

Conform premierului Ucrainei, Denys Shmyhal, planul de reconstrucție se concentrează 

pe oameni, economie și infrastructură și are trei etape de dezvoltare: 

● Prima se referă la rezolvarea unor probleme urgente esențiale pentru supraviețuirea 

ucrainenilor, precum aprovizionarea cu apă. Se concentrează de acum, pe elemente critice, 

pe reparații. 

● A doua este etapa de reconstrucție rapidă, care va fi lansată de îndată ce se va încheia 

războiul. Ea se va concentra pe măsuri pe termen scurt, precum locuințe temporare 

pentru ucraineni, proiecte de reconstrucție a infrastructurii de bază în sănătate și educație 

(spitale și școli). De altfel, autoritățile au pus în funcțiune platforme online, unde cetățenii 

pot documenta pagubele pe care le suportă, ca urmare a operațiunilor militare (case de 

locuit, infrastructură economică, infrastructură civilă socială). 

● A treia etapă este cea de creștere a rezilienței, de transformare și dezvoltare a țării 

pe termen lung, prin reforme și investiții. 

Fiecare dintre aceste trei etape, dar în special ultima, este cea care va da tonul perspectivelor 

de aderare la UE.  

În planul de reconstrucție al Ucrainei regăsim un întreg Plan Național de Redresare și 

Reziliență, un PNRR realizat exact după modelul european al Mecanismului de Redresare și 

Reziliență. Un plan cu un mix de reforme și investiții, un plan gândit pe cei șase piloni care definesc 

Mecanismul de Redresare și Reziliență: tranziția verde, transformarea digitală, economie și 

competitivitate, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență instituțiilor publice, politici 

pentru copii și tineri. Vedem proiecte care cuprind toate aceste capitole, semn că Ucraina, ca țară, 

economie și ca societate, dorește să se dezvolte în linie cu prioritățile europene. Dacă Ucraina 

reușește să implementeze acest plan de redresare, cu o valoare estimată la 750 miliarde de dolari, 

acesta servește ca strategie de pregătire a aderării la UE și o poate ajuta în implementarea criteriilor 

politice, economice și a capacității de a face față obligațiilor UE.  

În discursul său din cadrul conferinței de la Lugano unde Ucraina și-a prezentat planul de 

reconstrucție, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat angajamentul UE 

față de Ucraina și sprijinul pe care îl va oferi pentru reconstrucția țării. Va fi creată astfel o platformă 
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dedicată reconstrucției Ucrainei, pentru a putea coordona sprijinul și investițiile, în special pentru 

a putea strânge finanțarea necesară pentru planul de reconstrucție.  

Dată fiind insistența cu care Parlamentul European a cerut acordarea statutului de stat-

candidat Ucrainei, sprijinul Comisiei Europene de a strânge fonduri pentru a ajuta Ucraina să repare 

pagubele provocate de război și vocea unitară a Consiliului European de a aplica sancțiuni Rusiei 

și de a sprijini Ucraina, individual prin ajutorul militar, financiar, umanitar oferit de statele membre, 

putem concluziona că UE este determinată să asiste Ucraina în mod activ în parcursul său pro-

european. Totuși, așa cum am putut observa din analiză, procesul este unul lung și greoi, care va 

necedita eforturi consistente din partea guvernului ucrainean, precum și sprijin constant din partea 

UE. 
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