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Înc� de la început trebuie s� fac o precizare: 
de�i aparent, toat� lumea are aceea�i 
percep�ie în privin�a euroregiunilor, în fapt 
exist� �i unele nuan�e, chiar diferen�e a� 
putea spune. De pild�, unii cercet�tori 
apreciaz� c� regiunile transfrontaliere sunt la 
fel oriunde în lume, c� difer� doar spa�iul 
geografic �i nu esen�a lor �i, prin urmare, 
termenul de euroregiuni  nu este necesar. 
Personal - �i am f�cut public� aceast� pozi�ie 
atât verbal, cu ocazia unor conferin�e, 
simpozioane etc., cât �i în scris – consider c� 
euroregiunile constituie un tip aparte de 

regiuni transfrontaliere,  �i aceasta nu gra�ie 
marelui num�r caracteristic continentului 
nostru, cum sus�in anumi�i cercet�tori, ci 
datorit� îns��i esen�ei constituirii lor: au luat 
�i iau na�tere prin voin�a colectiv� a 
administra�iilor locale �i na�ionale din dou� 
sau mai multe ��ri vecine, func�ioneaz� gra�ie 
unor statute adoptate prin consens �i sunt 
coordonate de organisme abilitate în acest 
sens. Spre exemplu, în afara Europei, 
regiunile transfrontaliere au luat na�tere, e 
adev�rat, tot ca urmare a unor imperative de 
cooperare transfrontalier�, cel mai adesea 
cooperare economic� (sau nu neap�rat 
cooperare, ci pur �i simplu necesitatea 
schimburilor comerciale – determinate de 
complementaritate), dar de cele mai multe ori 
f�r� un cadru legal �i chiar f�r� acordul 
oficial (pentru c� acordul tacit exista!) al 
statelor ale c�ror p�r�i sunt implicate. 

Un caz tipic, edificator în acest ultim sens, 
este cel al regiunii transfrontaliere americane 

Rio Grande, care func�ioneaz� de decenii f�r� 
a fi oficilizat�: în esen��, zilnic, numero�i 
mexicani, a�a-numi�ii maquiladores (potrivit 
anumitor surse în jur de un milion) trec 
grani�a în S.U.A. unde lucreaz�, primind îns� 
salarii mai mici decât americanii, iar la 
rândul lor ace�tia din urm� trec grani�a în 
sens invers pentru a face cump�r�turi în 
Mexic, unde pre�urile sunt mai reduse. 

„Euroregiunile reprezint� – a�a cum sublinia 
în urm� cu câ�iva ani, un membru al 
Delega�iei Comisiei Europene (dr. Sabathil), 
cu ocazia întâlnirii de la Praga din 1998 pe 
tema formulelor de cooperare regional� în 
Europa Central� �i de Sud-Est – forma cea 

mai tradi�ional� �i mai eficace pentru 

cooperarea din regiunile de frontier� �i 

reprezint� un instrument un instrument 

relativ flexibil al colabor�rii în aceste zone 

de grani��.” 

In afara faptului c� pun în mi�care energii 
umane �i resurse materiale care, altfel nu ar fi 
fost valorificate la adev�rata lor valoare, 
euroregiunile sunt importante, potrivit 
multor anali�ti între care îmi permit s� m� 
num�r �i eu, prin prisma devenirii europene. 
Incerc�m, în continuare, s� schi��m câteva 
elemente care vin în sprijinul unei atari 
aser�iuni: 

a) In primul rând, �i acesta este un lucru 
cu adev�rat esen�ial, euroregiunile contribuie 
la reducerea încord�rii �i la men�inerea 
stabilit��ii în zon�. In ceea ce prive�te 
reducerea încord�rii a� men�iona 
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euroregiunile mai noi (înfiin�ate dup� 1990)  
din spa�iul Oder-Neisse care, privite ini�ial cu 
ostilitate, sunt ast�zi un model de organizare 
�i eficacitate. Legat de ostilitatea ini�ial�, a� 
aminti c� aceasta a fost între�inut� din plin de 
mass-media din Polonia �i Cehia, care a 
vehiculat trecutul dominator al Germaniei, 
sus�inând c� are loc o noua modalitate de 
„regermanizare” a teritoriilor de la est de 
Oder, de data aceasta pe cale economic�; 
ulterior tot mass-media va fi cea care va 
sublinia realiz�rile. 

b) Euroregiunile contribuie la 
surmontarea mo�tenirii istorice negative. S� 
nu uit�m, de pild�, c� spre deosebire de 
regiunile transfrontaliere din Europa de Vest, 
noile regiuni transfrontaliere din Europa 
Central� �i de Est prezint� unele caracteristici 
destul de diferite, �i aceasta întrucât, în 
virtutea vicisitudinilor istoriei, frontierele s-
au aflat adeseori în mi�care, fie spre est, fie 
spre vest, marcând profund structurile 
demografice, sociale, economice. Urmare 
acestor translat�ri frontaliere, fiecare �ar� din 
aceast� parte a Europei are minorit��i pe 
teritoriul statelor vecine, care nu întotdeauna 
ac�ioneaz� congruent cu statul na�ional 
majoritar. 

c) Euroregiunile duc la surmontarea 
dificult��ilor economice, chiar a 
incertitudinilor economice am putea spune, 
contribuind la atenuarea dezechilibrelor 
economice regionale. De altfel, proiectele 
ini�iate sunt mai ales din domeniul economic 
�i vizeaz� tocmai reducerea sau chiar 
�tergerea decalajelor amintite. 

d) Integrarea european� trece, în mod 
evident, prin cooperarea regional� �i, în 
consecin��, regiunile tranfrontaliere 
contribuie la preg�tirea ��rilor care vor s�-�i 
lege destinul de viitorul Europei, respectiv de 
Uniunea European�. Ne întreb�m, în acest 
sens, retoric, oare ce reprezentau în urm� cu 
câteva decenii, micile p�r�i, zone, ce aveau s� 
devin� componente ale euroregiunilor de pe 
Rhinul Superior �i ce sunt ast�zi. �i a� aminti 
doar Regio Basilensis, regiune 
transfrontalier� de la a c�rei înfiin�are se 

împlinesc, în 2003, 40 de ani �i care 
constituie un fel de model european în 
domeniu. 

Rezolvarea în plan local/regional a aspectelor 
men�ionate – reducerea încord�rii, 
men�inerea stabilit��ii, precum �i buna 
func�ionare a cooper�rii economice �i de alt� 
natur� – reprezint�, desigur, condi�ii sine qua 

non ale reu�itei euroregiunilor. S� nu uit�m 
c�, de pild�, în ceea ce prive�te primul aspect 
(încordarea), chiar �i unele regiuni 
tranfrontaliere vest-europene, între care 
Strasbourg-Karlsruhe, s-au constituit în zone 
în care, în mod tradi�ional, au existat 
tensiuni, cu motiva�ie istoric� în principal. �i 
iat� c� s-a reu�it dep��irea cu succes a acestui 
prag cu tent� na�ionalist�. In fond, 
colaborarea transfrontalier� „�i-a propus s� 
ajute echilibrarea diferen�elor de dezvoltare 
ap�rute în �inuturile de frontier�, s� 
dep��easc�, pas cu pas, situa�ia precar� a 
acestor zone �i s� îmbun�t��easc� condi�iile 
de via�� ale oamenilor care tr�iesc pe aceste 
teritorii” (M.S. Sucha, 1998). Sau, cum se 
afirm� în Declara�ia de constituire a 
Euroregiunii Elba (Elbe în german�, Labe în 
ceh�), „prin aceasta se dore�te cuprinderea 
tuturor domeniilor: cultural, social, economic 
�i de infrastructur� ale vie�ii cotidiene”. �i tot 
privitor la aceasta euroregiune (a Elbei), dar 
cu valabilitate general�, pentru toate 
euroregiunile, este urm�toarea aser�iune 
programatic�: „pu�ine obiective grandioase, 
dar numeroase m�suri individuale ce 
totalizeaz� un întreg foarte util”. A�adar s� se 
ac�ioneze nu pentru realizarea unui proiect 
deosebit, dar foarte costisitor, care ar antrena 
un mare efort financiar într-o singur� 
direc�ie, ci punerea în mi�care a cât mai 
multor elemente ale activit��ii economico-
sociale, �i în primul rând a infrastructurii, 
care faciliteaz� leg�turile absolut necesare 
unei bune cooper�ri. De pild�, în aceea�i 
euroregiune amintit� (cea a Elbei), s-a pornit 
de la îmbun�t��irea infrastructurii 
transporturilor, ac�ionându-se, printre altele, 
pentru descongestionarea unui drum 
european foarte solicitat (E 55) prin oferte 
alternative privind transportul de mare 
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capacitate, reintroducerea leg�turilor cu bacul 
între Schöna/Reinhardtsdorf (Germania) �i 
Hrensko (Cehia), sincronizarea orarelor 
transportului public, german �i ceh, la 
început pentru cel de mic� distan�� etc. 

Cooperarea în cadrul euroregiunilor 
înseamn�, printre altele, �i g�sirea unui 
limbaj comun, exprimat în programe coerente 
economice, turistice, culturale, artistice etc. 
A se vedea, în acest sens, succesul ob�inut de 
Euroregiunea Bayerische Wald (P�durea 
bavarez�)/Šumava, de asemenea germno-
ceh�, care a pus accentul pe revalorizarea 
atuurilor regiunii: peisajul extrem de frumos, 
care include �i cel mai mare �inut compact 
împ�durit din Europa Central�, activit��ile 
tradi�ionale (între care prelucrarea sticlei) etc. 
Drept urmare, m�surile adoptate au vizat, 
între altele, realizarea de �osele comune 
pentru uzul bicicli�tilor �i poteci pentru 
drume�ie, transformarea vechilor �uri de fân 
în „hoteluri de fân” (pentru turi�ti, în primul 
rând bicicli�ti), lansarea proiectului „Sticla 
f�r� grani�e”, respectiv sprijinirea reînvierii 
acestei vechi tradi�ii artizanale, realizarea 
unui ghid bilingv al istoriei artei sticl�riei în 
zon�, precum �i proiectul „Acoperi�ul verde 
al Europei” cu m�suri privind prezervarea 
naturii, dar �i pentru valorificarea turistic� 
prin promovarea ofertei în comun (inclusiv 
acela�i pavilion) la manifest�rile 
interna�ionale specifice (târguri). 

Am insistat pe aceste aspecte întrucât, 
personal, consider c� g�sirea limbajului 
comun este un element esen�ial al colabor�rii 
�i cooper�ri interna�ionale în ansamblu, �i în 
cadrul euroregiunilor în particular. De altfel, 
acolo unde acest limbaj lipse�te, rezultatele 
se v�d. A� fi bucuros s� fiu contrazis, prin 
date concrete, de al�i participan�i la aceast� 
conferin��, dar la nivelul percep�iei mele, 
euroregiunile din partea de est a ��rii noastre 
se afl� în dificultate, tocmai datorit� absen�ei 
limbajului comun (nu �i de a limbii 
comune!). 

In fond, principalul obiectiv al euroregiunilor 
îl constituie încurajarea încrederii �i 

colabor�rii locuitorilor din zonele de 

frontier�. Ceea ce nu este deloc u�or de 
realizat, având în vedere faptul c�, în cele 
mai multe cazuri, lipse�te infrastructura 
comun� pentru colaborare, la care se adaug�, 
de la caz la caz, nenum�ratele piedici 
legislative, juridice, disparit��ile între 
sistemele financiare �i nu în ultimul rând, 
cele psihologice, mentalit��ile fiind, dup� 
cum se �tie, foarte greu de modificat. A� 
aminti în acest sens c�, în �ara noastr�, 
datorit� lipsei mult� vreme a informa�iei 
necesare �i a cvasiabsen�ei temei din mass-
media, euroregiunile au fost percepute de 
unii concet��eni – �i unii înc� o mai fac! – la 
nivelul „ne iau ungurii Transilvania!”. Nu 
este mai pu�in adev�rat c�, la crearea unei 
asemenea reac�ii, a contribuit din plin, pe 
lâng� necunoa�tere, �i modul, neinspirat s� 
zic, de constituire �i prezentare a unor 
asemenea regiuni transfrontaliere (m� refer la 
Euroregiunea Carpatic�). Sau, în cazul celor 
mai pu�in tineri, anun�area tentativei 
modelului sovietic Valev din anii ’60, care 
încerca, practic, nu stimularea dezvolt�rii 
economice �i cooper�rii, cum sus�inea, ci 
includerea, treptat� �i voalat�, în Uniunea 
Sovietic�, a altor teritorii, în baza principiului 
proximit��ii geografice �i, respectiv, a celui 
al diviziunii muncii (specializ�rii economice 
în spe��). 

Revenind la tema în discu�ie, euroregiunile – 
pas necesar spre integrarea european�, a� 
aminti c� unele forme de cooperare regional� 
din Europa î�i au originea în cooperarea 
tranfrontalier�. De pild�, Ini�iativa Central 
European� î�i are r�d�cinile într-un 
experiment de cooperare tranfrontalier�, 
desf��urat în condi�iile R�zboiului Rece, 
experiment ce a implicat la început (în 1978) 
nordul Italiei, Austria, Bavaria �i jude�ele de 
nord ale Ungariei, a�adar o cooperare la nivel 
subna�ional. Nu-i mai pu�in adev�rat c� n-a 
dat roade �i, ca urmare, la ini�iativa Italiei s-a 
trecut la cooperarea la nivel na�ional (în 
1989) în cadrul a�a-numitei Quadrilaterale, 

care reunea o �ar� membr� AELS (Asocia�ia 
European� a Liberului Schimb), Austria, o 
�ar� membr� a NATO �i a C.E.E. (ast�zi UE), 
Italia, o �ar� neutr�, Iugoslavia, �i o �ar� 
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membr� a Tratatului de la Var�ovia, Ungaria. 
Apoi, în contextul evenimentelor din Europa 
Central� �i de Est, s-au ad�ugat Cehoslovacia 
(1990) �i Polonia (1991). „Declan�area crizei 
iugoslave – remarc� un analist în domeniu – 
a însemnat, în acela�i timp, o lovitur� �i un 
nou început pentru aceast� grupare. 
Schimbându-�i denumirea (în decembrie 
1991) în Ini�iativa Central European� 
(Central European Initiative), a suplinit 
eliminarea din sânul s�u a fostei Federa�ii 
Iugoslave prin state desprinse din aceasta, 
extinzându-se totodat� în dou� rânduri (iunie 
�i noiembrie) pe parcursul anului 1996, c�tre 
noi state din Europa R�s�ritean� �i de Sud-
Est” (A. Pop, 1998). 

In concluzie, pe baza a ceea ce am încercat s� 
argumentez în cele prezentate, afirm �i eu – 
�i am credin�a c� nu gre�esc – c� aceast� 
cooperare multilateral� la nivel local, 
transfrontalier, reprezint� în egal� m�sur�, �i 
o cale de integrare european�, un pas firesc �i 
necesar pentru aderarea la Uniunea 
European�. �i acest lucru este extrem de 
important întrucât Uniune European� 
constituie viitorul Europei. Iar cine nu intr� 
în Uniunea European�, evident nu are viitor. 
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