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Capitolul I 

Tratatul de la Lisabona: soluţie sau etapă în  

reforma instituţională a Uniunii Europene? 

Secţiunea 1 

Mandatul unei Conferinţe Interguvernamentale 

cu final aşteptat 

„Europa a ieşit din criza instituţională şi este dispusă să se confrunte 

cu provocări viitoare”. A fost prima declaraţie pe care premierul 

portughez Jose Socrates, în calitate de preşedinte al Consiliului European, 

a făcut-o presei internaţionale în dimineaţa zilei de 19 octombrie 2007, la 

încheierea reuniunii informale a summit-ului UE de la Lisabona, după ce 

şefii de stat sau de guvern ai celor 27 state membre au ajuns la un acord 

final asupra viitorului Tratat de Reformă.  

Soluţia de compromis intermediată de preşedinţia portugheză a UE a 

permis încheierea Conferinţei Interguvernamentale privind reforma 

instituţională a Uniunii (CIG), care debutase la Bruxelles la 23 iulie 2007, 

în baza mandatului Consiliului European din 21-23 iunie 2007. Se 

finaliza, astfel, un proces început la 28 februarie 2002, odată cu lansarea 

Convenţiei privind Viitorul Europei („Convenţia Europeană”), continuat 

în 2003-2004 de o primă CIG ce a preluat o parte semnificativă din 

propunerile Convenţiei Europene şi le-a codificat în ceea ce s-a numit 

„Tratatul Constituţional” (TC), a cărui ratificare a fost însă blocată în vara 

anului 2005 de veto-urile francez şi olandez, ceea ce a impus o „perioadă 

de reflecţie” de un an, timp în care s-au căutat diferite formule de depă-

şire a impasului politic. A urmat Declaraţia de la Berlin, din 25 martie 

2007, prin care s-a dat semnalul relansării negocierilor privind reforma 

instituţiilor comunitare, iar apoi Consiliul European de la Bruxelles, din 

iunie 2007, unde s-a reuşit un acord privind negocierea unui Tratat de 

Reformă (TR) care să înlocuiască Tratatul Constituţional (abandonat 



Tratatul de la Lisabona: soluţie sau etapă în reforma instituţională a UE? 2 

formal, pentru a permite depăşirea crizei, după ce fusese deja ratificat de 

18 din cele 27 ţări membre). Consiliul European a decis convocarea unei 

Conferinţe Interguvernamentale care să redacteze noul Tratat pe baza 

unui mandat detaliat şi a unui calendar ce prevedea finalizarea textului 

până la sfârşitul anului 2007, ratificarea sa în 2008 şi intrarea în vigoare 

înainte de alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2009. 

Summit-ul european din iunie 2007 a balizat astfel desfăşurarea CIG, a 

cărei primă reuniune a avut loc, aşa cum am menţionat, exact o lună mai 

târziu, la 23 iulie, în marja reuniunii CAGRE.  

Negocierile pe marginea acestui mandat au fost complicate, concen-

trându-se în principal asupra identificării soluţiilor la o serie de probleme 

sensibile, responsabile în bună parte de blocarea procesului de ratificare a 

TC: definirea sistemului de vot cu majoritate calificată în Consiliu, 

statutul Cartei Drepturilor Fundamentale (CDF), introducerea persona-

lităţii juridice unice a UE, recunoaşterea principiului supremaţiei drep-

tului comunitar, mandatul viitorului ministru european de Externe, rolul 

parlamentelor naţionale, trecerea la votul cu majoritate calificată în 

anumite domenii specifice, introducerea unei referiri explicite în Tratat cu 

privire la criteriile de aderare la UE şi delimitarea mai clară a compe-

tenţelor Uniunii în raport cu statele membre.  

Mandatul CIG-2007 conţinea o serie de elemente care se situau sub 

nivelul prevederilor Tratatului Constituţional. Astfel, se revenea la 

metoda clasică de amendare a tratatelor, renunţându-se la formula pro-

pusă prin TC, aceea a unui Tratat unic, consolidat; s-a renunţat şi la 

consacrarea juridică în Tratat a simbolurilor UE (imn, drapel, titulatura 

ministrului european de Externe, termenul de Constituţie); a fost eliminat 

din textul viitorului Tratat de Reformă principiul supremaţiei dreptului 

comunitar (care se regăseşte, totuşi, într-o declaraţie anexă); s-a păstrat 

valoarea juridică obligatorie a Cartei Drepturilor Fundamentale, care însă 

nu va mai face parte din textul Tratatului şi va fi însoţită de o declaraţie 

ce reconfirmă absenţa oricăror implicaţii asupra competenţelor Uniunii, 

precum şi de un protocol care aduce precizări restrictive privind aplica-

bilitatea CDF în dreptul intern britanic; mandatul CIG prevedea şi 

creşterea rolului parlamentelor naţionale în procesul decizional european, 

prin introducerea obligaţiei Comisiei de a motiva neluarea în considerare 

a obiecţiilor venind din partea unei majorităţi a legislativelor naţionale; au 

fost introduse prevederi care facilitează neparticiparea la iniţiative de 
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creştere a integrării în domeniile cooperării judiciare, penale şi poliţie-

neşti; este subliniat caracterul specific al PESC, prin plasarea sa separat 

de celelalte politici ale UE; s-a decis introducerea unor declaraţii inter-

pretative privind PESC şi mandatul Înaltului Reprezentant UE pentru 

Afaceri Externe şi Politica de Securitate. 

În fine, o modificare importantă se referă definiţia majorităţii califi-

cate: formula convenită prevedea prelungirea aplicării mecanismului de la 

Nisa până la 1 noiembrie 2014, după care va intra în vigoare dubla 

majoritate definită în TC. Polonia a obţinut, ca o garanţie suplimentară, o 

perioadă de tranziţie între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, în care 

orice stat membru poate solicita ca, la adoptarea unei anumite decizii, să 

fie folosit tot sistemul de vot de la Nisa. De asemenea, va putea fi 

invocată şi o clauză de tipul „Compromisului de la Ioannina”, care să 

permită statelor ce se opun adoptării unei decizii, dar nu întrunesc mino-

ritatea de blocaj, să coboare pragul acestei minorităţi, în urma unor 

consultări organizate „într-un interval rezonabil de timp”.  

„Compromisul de la Ioannina” a fost adoptat în perioada negocierilor 

de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei, când numărul total de voturi în 

Consiliu a crescut la 87. Spania şi Marea Britanie au insistat atunci ca 

minoritatea de blocaj în Consiliu să rămână la nivelul de 23 voturi, 

existent când UE avea 12 membri, în timp ce alte ţări doreau ca acest prag 

să fie ridicat la 27 voturi. Soluţia s-a tradus într-o decizie din 29 martie 

1994 a Consiliului UE, care prevedea că dacă un grup de ţări membre ce 

totalizează un număr de voturi cuprins între 23 şi 25 îşi declara intenţia de 

a se opune adoptării unei decizii, Preşedinţia Consiliului va face tot ce-i 

stă în putere pentru a se ajunge, într-un interval rezonabil, la o soluţie care 

să poată fi adoptată cu cel puţin 65 voturi (cu alte cuvinte, minoritatea de 

blocaj revenea la 23 voturi). În toate celelalte cazuri, minoritatea de 

blocaj era de 27 voturi. Compromisul de la Ioannina a fost menţinut până 

la intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa, la 1 ianuarie 2003. 

Mandatul CIG a păstrat, totuşi, în bună măsură, substanţa Tratatului 

Constituţional, deoarece a menţinut preşedinţia fixă a Consiliului Euro-

pean şi sistemul de vot cu dublă majoritate (chiar dacă acesta va fi 

introdus cu o întârziere de câţiva ani), CDF urma să devină document 

juridic obligatoriu, va fi creat postul de ministru de Externe al UE, practic 

cu aceleaşi prerogative menţionate în TC, dar sub denumirea de „Înalt 

reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate”. 
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Era menţionată şi instituirea unui mecanism de control al subsidiarităţii, 

care să permită parlamentelor naţionale să influenţeze încă din stadiul 

incipient propunerile legislative ale Comisiei, numărul de comisari urma 

să fie redus din 2014 la 2/3 din numărul ţărilor membre, preşedintele 

Comisiei Europene să fie ales de către eurodeputaţi, iar numărul mem-

brilor Parlamentului European limitat la 750. Nu în ultimul rând, man-

datul CIG confirma renunţarea la sistemul „în piloni” al UE şi conferea 

Uniunii personalitate juridică unică. 

Mandatul CIG stabilea şi că Tratatul de Reformă va modifica Tratatul 

Uniunii Europene (TUE) – care îşi va păstra numele – şi Tratatul Comu-

nităţii Europene (TCE) – care va fi intitulat „Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii” (TFUE), în timp ce modificările tehnice aduse Tratatului 

Euratom şi protocoalelor actuale anexate TUE şi TCE, convenite de către 

CIG din 2004, vor deveni protocoale ale noului Tratat. 

Secţiunea a 2-a 

Negocieri şi poziţionări de toamnă 

În cadrul primei reuniuni a CIG, preşedinţia portugheză a UE a 

prezentat trei proiecte de documente: „Proiectul de Tratat modificând 

Tratatul Uniunii Europene şi Tratatul Comunităţii Europene”, protocoa-

lele propuse spre anexare noului Tratat (în număr de 12 şi care privesc: 

rolul parlamentelor naţionale; aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 

proporţionalităţii; Eurogrupul; cooperarea structurată permanentă în 

materie de PESA; condiţiile de aderare a UE la Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale; piaţa internă şi politica 

de concurenţă; aplicabilitatea CDF la sistemul de drept britanic; 

exercitarea competenţelor mixte; serviciile de interes general; dispoziţiile 

tranzitorii; modificarea protocoalelor existente, anexate TUE şi TCE; 

modificarea Tratatului Euratom) şi un proiect al declaraţiilor ce vor fi 

anexate viitorului Tratat.  

După o primă examinare, la 24-25 iulie 2007, a celor trei documente 

însumând 277 pagini, experţii jurişti din statele membre s-au reîntâlnit în 

perioada 29 august – 3 octombrie, pentru revizuirea proiectului TR. La 

finalul reuniunii informale Gymnich a miniştrilor de externe, organizată 

de preşedinţia portugheză a Uniunii la 7-8 septembrie la Viana do 
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Castelo, şeful diplomaţiei ţării gazdă, Luis Amado, se arata optimist în 

ceea ce priveşte şansele încheierii negocierilor privind noul Tratat cu 

ocazia Consiliului European informal din 18-19 octombrie: „în pofida 

micilor probleme care persistă, cel mai important lucru este că nu au 

apărut surprize sau solicitări noi”. Deşi calendarul iniţial al grupului de 

lucru juridic prevedea finalizarea lucrărilor sale la 13 septembrie, discu-

ţiile s-au prelungit cu trei săptămâni, urmare solicitării de către Marea 

Britanie a unor clarificări privind aplicarea Protocolului Schengen (o 

serie de dispoziţii din acquis-ul Schengen pe care Marea Britanie şi 

Irlanda nu intenţionau să le aplice) şi, respectiv, privind recunoaşterea 

jurisdicţiei Curţii Europene de Justiţie (CEJ) şi a prerogativelor Comisiei 

Europene în declanşarea procedurii de sancţionare pentru actele adoptate 

până la intrarea în vigoare a TR, în materie de cooperare poliţienească şi 

judiciară penală. Această prelungire nu a afectat însă obiectivul politic de 

a aproba noul Tratat la summit-ul de la Lisabona, din 18-19 octombrie. 

Principalele rezultate ale activităţii grupului de lucru al experţilor 

jurişti pot fi sintetizate astfel: a fost confirmat caracterul juridic obliga-

toriu al Cartei Drepturilor Fundamentale, fiind convenit că, deşi CDF nu 

va face parte din noul Tratat, acesta va conţine o menţiune privind 

caracterul constrângător al Cartei ce va fi proclamată separat de către 

Comisie, Consiliu şi PE, după obţinerea acordului politic al statelor 

membre asupra TR şi înainte de semnarea acestuia. În ceea ce priveşte 

Protocolul nr. 7 privind aplicarea CDF de către Marea Britanie, Polonia a 

anunţat că şi ea doreşte o excepţie la acest document. La propunerea PE, 

în TUE a fost introdus un articol recapitulativ privind cetăţenia europeană 

(în proiectul iniţial al TR, referirile la cetăţenia europeană erau incluse 

doar în TFUE). Polonia a arătat că va ridica la nivel politic chestiunea 

includerii „Compromisului Ioanina” în textul TR (conform mandatului 

CIG, compromisul urma să se regăsească menţionat într-o declaraţie 

anexată Tratatului) şi a cerut mărirea numărului de avocaţi generali la 

Curtea Europeană de Justiţie, dintre care un post sa-i revină permanent (în 

prezent exista un număr de opt avocaţi generali: cele cinci state mari au 

câte un loc, iar trei posturi sunt ocupate prin rotaţie de reprezentanţi ai 

celorlalte ţări membre). La propunerea Franţei, s-a agreat modificarea 

articolului 9B parag. 3 din TUE, privind reuniunile Consiliului European, 

în sensul că acestea vor avea loc de două ori pe semestru, iar nu în fiecare 

trimestru, aşa cum prevedea proiectul iniţial al TR (s-a avut în vedere 
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faptul că lunile iulie-august-septembrie includ o perioadă lungă de 

vacanţă în care reuniunile Consiliului European nu ar putea fi pregătite 

corespunzător). A fost inclusă şi o referire la criteriul rotaţiei egale în 

nominalizarea comisarilor europeni într-o Comisie restrânsă (art. 9D 

TUE). În ceea ce priveşte noile competenţe de care Comisia Europeană şi 

CEJ vor beneficia în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în 

materie penală după intrarea în vigoare a TR, s-a agreat includerea unui 

nou articol (art. 10) în Protocolul 10 (dispoziţiile tranzitorii), anexat TR, 

care precizează că aceste competenţe se vor aplica numai după o perioadă 

tranzitorie de cinci ani de la data intrării în vigoare a TR. În plus, faţă de 

celelalte state membre, Marea Britanie va putea notifica Consiliului UE 

cu şase luni înainte de expirarea acestei perioade de tranziţie că nu va 

accepta competenţele Comisiei şi CEJ pentru actele adoptate în baza 

titlului VI din TUE (justiţie şi afaceri interne) înainte de intrarea în 

vigoare a TR, caz în care toate aceste acte vor înceta să se aplice pe 

teritoriul britanic după expirarea perioadei tranzitorii de cinci ani. Au fost 

amendate Protocolul 2 TUE (privind integrarea acquis-ului Schengen în 

UE) şi Protocolul 4 TUE (privind poziţia Marii Britanii şi a Irlandei fata 

de spaţiul de libertate, securitate şi justiţie), prin care se permite acestor 

două state, ce beneficiază de clauza de opt-out, intrarea parţială sau totală 

în acquis-ul Schengen, dacă consiliul UE aprobă cu unanimitate o astfel 

de cerere. S-a agreat şi o nouă prevedere în Protocolul 10 al TR, conform 

căreia, până la sfârşitul mandatului 2004-2009, numărul membrilor PE 

rămâne cel existent la data intrării în vigoare a noului Tratat (în ideea că 

acesta va intra în vigoare înainte de alegerile pentru PE, din iunie 2009). 

Textul Tratatului de Reformă, aşa cum a fost el convenit provizoriu de 

către experţii juridici ai statelor membre, a fost trimis miniştrilor de 

externe pentru o ultimă dezbatere politică în cadrul CAGRE, din  

15 octombrie 2007. Pe agenda acestei reuniuni apăruseră însă şi o serie de 

probleme noi.  

Astfel, Polonia insista pentru includerea compromisului Ioannina în 

textul Tratatului de Reformă (situaţie în care modificarea ulterioară a 

acestuia ar fi presupus modificarea TR, adică o altă CIG, alte negocieri şi 

consensul tuturor statelor membre). Mai mult, Varşovia consideră că 

perioada până la care s-ar putea amâna luarea unei decizii prin invocarea 

compromisului Ioannina ar fi de doi ani, susţinând că ar fi primit asigurări 

verbale în acest sens din partea liderilor europeni, la Consiliul European 
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din 21-23 iunie 2007; o astfel de interpretare ar fi echivalat cu un drept de 

veto timp de doi ani, contrar cutumei instituţionale europene, conform 

căreia formula „o perioadă rezonabilă de timp” înseamnă aproximativ trei 

luni. Tot Polonia dorea să se asocieze derogării de care beneficiază Marea 

Britanie (inclusiv după perioada tranzitorie de cinci ani) privind nerecu-

noaşterea competenţelor Comisiei Europene şi Curţii Europene de Justiţie 

în materie de cooperare poliţienească şi juridică penală (vom vedea că, 

alături de Marea Britanie, şi Irlanda a obţinut o astfel de derogare).  

O altă chestiune a apărut după adoptarea de către Parlamentul European, 

la 11 octombrie 2007, a raportului Severin-Lamassoure privind compoziţia 

PE după intrarea în vigoare a TR [documentul 2007/2169(INI)]. Având 

drept criterii principiul proporţionalităţii degresive şi numărul rezidenţilor 

din fiecare stat membru, raportul – votat de eurodeputaţi cu o majoritate 

confortabilă (378 pentru, 154 contra, 109 abţineri, dintr-un total de 641 

prezenţi la vot) – propunea în art. 2 ca, începând cu legislatura 

2009-2014, numărul total al membrilor PE să nu depăşească 750, iar alo-

carea pe ţări să fie următoarea (prezentare în ordine alfabetică, conform 

denumirii în limba ţării respective): Belgia – 22 locuri; Bulgaria – 18; 

Republica Cehă – 22; Danemarca – 13; Germania – 96; Estonia – 6; 

Grecia – 22; Spania – 54; Franţa – 74; Irlanda – 12; Italia – 72; Cipru – 6; 

Letonia – 9; Lituania – 12; Luxemburg – 6; Ungaria – 22; Malta – 6; 

Olanda – 26; Austria – 19; Polonia – 51; Portugalia – 22; România – 33; 

Slovenia – 8; Slovacia – 13; Finlanda – 13; Suedia – 20; Marea Britanie – 

73. Articolul 3 din raportul PE preciza şi că decizia în cauză urma să fie 

revăzută „cu suficient timp înaintea începerii mandatului 2014-2019 al 

PE, în scopul stabilirii unui sistem care să facă posibilă, în viitor, înaintea 

fiecărei noi alegeri pentru PE, o realocare obiectivă a locurilor între sta-

tele membre, bazată pe principiul proporţionalităţii degresive, ţinând cont 

de orice creştere a numărului populaţiei şi de tendinţele demografice”.  

Italia a contestat numărul de eurodeputaţi ce i-a fost atribuit prin 

raportul PE (72), deoarece se vedea astfel decuplată de grupul Franţa (74) – 

Marea Britanie (73), în condiţiile în care, în prezent, cele trei ţări au 

acelaşi număr de europarlamentari (câte 78 fiecare). Miza era simbolică, 

Italia dorind să fie asociată, în termeni de reprezentare instituţională, 

nucleului statelor mari, lucru posibil dacă fiecare din cele trei ţări 

menţionate ar fi primit câte 73 locuri în PE. Argumentul pe care se baza 

guvernul de la Roma (sprijinit atât de opoziţie, cât şi de întreaga opinie 
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publică peninsulară) era acela că baza de calcul pentru stabilirea 

reprezentativităţii în PE ar trebui să fie cetăţenia (numărul cetăţenilor 

fiecărui stat membru), iar nu rezidenţa (numărul locuitorilor cu reşedinţa 

permanentă în statul membru respectiv, luat în calcul de raportul 

Severin-Lamassoure pe baza datelor recente furnizate de Eurostat), deoa-

rece formularea din Tratatul de Reforma (preluată din Tratatul Consti-

tuţional) este că „Parlamentul European îi reprezintă pe cetăţenii UE”.  

La rândul sau, Austria dorea limitarea accesului studenţilor europeni 

la facultăţile sale de medicina, solicitând în acest sens o derogare de la 

Protocolul 9 al Tratatului de Reformă (referitor la serviciile de interes 

general), care să-i permită să stabilească cote pentru numărul anual al 

studenţilor non-austrieci ce urmează cursurile facultăţilor de medicină din 

această ţară. Obiectivul era obţinerea recunoaşterii acestor facultăţi ca 

fiind de interes general, ceea ce ar fi permis Austriei să evite sancţiunile 

CEJ pe motiv de discriminare a cetăţenilor UE în domeniul liberei 

circulaţii a persoanelor. Tot Austria solicita înlocuirea sintagmei „criterii 

de eligibilitate” pentru aderarea la UE cu cea de „criterii de integrare”, 

formulare prin care criteriile de aderare a unui stat la UE ar include şi 

capacitatea de absorbţie a Uniunii, ceea ce ar fi putut genera consecinţe 

inclusiv asupra proceselor de aderare în curs. Propunerea austriacă nu era 

însă susţinută de nici un alt stat membru. 

Şi Bulgaria avea o problema referitoare la grafia monedei „euro” în 

limba bulgară. Autorităţile de la Sofia susţineau că forma grafică pentru 

denumirea monedei unice europene să fie „eBpo” (pronunţat „evro”), iar 

nu „eypo” (pronunţat „euro”), aşa cum cereau Banca Centrală Europeană 

(BCE) şi Serviciul Juridic al Consiliului, care invocau faptul că legislaţia 

UE prevede ortografierea identică a „euro” în toate limbile şi alfabetele 

statelor membre. Pe de altă parte, Bulgaria îşi susţinea cererea cu argu-

mente ştiinţifice, arătând că asocierea literelor „ey” nu are semnificaţie în 

limba bulgară. 

În fine, şi reprezentanţii Parlamentului European au ridicat unele 

obiecţii: ei erau preocupaţi de derogările obţinute de Marea Britanie şi 

Polonia cu privire la CDF, de solicitarea Poloniei privind includerea clau-

zei Ioannina în Tratat, precum şi de modalitatea de desemnare a viitorului 

Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de 

Securitate. Această ultimă chestiune se referea la ordinea numirii Înaltului 

Reprezentant (ÎR) şi a Preşedintelui Comisiei Europene, PE considerând 
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că ÎR trebuie desemnat de statele membre după alegerea de către PE a 

preşedintelui viitoarei Comisii. Miza era una politica: conform TR, 

Parlamentul European este cel care va vota candidatul desemnat de către 

Consiliul European pentru postul de preşedinte al Comisiei; la rândul 

sau, preşedintele Comisiei îşi dă acordul la desemnarea Înaltului Repre-

zentant; pe cale de consecinţă, PE ar putea astfel influenţa, indirect, 

numirea ÎR.  

La 15 octombrie 2007, s-a desfăşurat la Luxemburg, în marja reuniunii 

CAGRE, ultima dezbatere la nivel ministerial din cadrul CIG pentru 

negocierea textului Tratatului de Reformă, înaintea summit-ului informal 

de la Lisabona, din 18-19 octombrie. Reuniunea a fost caracterizată de 

insistenţa majorităţii statelor membre pentru respectarea mandatului CIG 

fixat de către Consiliul European, precum şi a calendarului de ratificare a 

viitorului Tratat. După această reuniune, au rămas, totuşi, de clarificat la 

summit-ul de la Lisabona o parte din chestiunile sensibile politic, pentru 

care miniştrii de externe ai celor 27 ţări membre nu au reuşit să obţină un 

acord: solicitarea Poloniei de includere în Tratatul de Reforma a 

Compromisului de la Ioannina, dar şi de a beneficia de derogări cu privire 

la competenţele Comisiei Europene şi ale Curţii Europene de Justiţie în 

domeniile cooperării poliţieneşti şi judiciare penale, cererea Italiei de 

modificare a bazei de calcul pentru reprezentarea statelor membre în 

Parlamentul European (folosirea criteriului cetăţeniei în locul celui al 

populaţiei), solicitarea Austriei de a se limita accesul studenţilor străini în 

universităţile austriece (cu referire directă la facultăţile de medicină) şi 

insistenţa Bulgariei de a avea scrisă denumirea monedei unice Euro în 

forma „Evro”. Aşa cum era de aşteptat, solicitarea poloneză privind per-

manentizarea mecanismului de vot „Ioannina” nu s-a bucurat de susţi-

nerea celorlalţi miniştri de externe. Pentru a menţine presiunea pe parte-

nerii săi, Polonia a cerut din nou creşterea cu două locuri a numărului 

avocaţilor generali la CEJ, deşi acest subiect era în afara mandatului CIG 

(din cele două locuri, unul ar fi urmat să-i revină Poloniei, ca şi în cazul 

celorlalte cinci state mari ale Uniunii, iar al doilea să fie alocat prin rotaţie 

celorlalte ţări). Ministrul italian de externe a propus ca decizia asupra 

componenţei PE să nu fie luată la pachet cu acordul politic asupra Trata-

tului de Reformă, solicitând ca repartizarea mandatelor de eurodeputaţi să 

se facă pe baza numărului de cetăţeni ai unui stat membru, iar nu a 

populaţiei acelui stat (miza fiind, aşa cum am precizat anterior, evitarea 
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„decuplării” Italiei de Franţa şi Marea Britanie ca „state mari ale UE”). 

Propunerea italiană s-a lovit însă de obiecţiile Spaniei şi Maltei, miniştrii 

acestora reamintind că şi-au dat acordul pentru mandatul CIG în schimbul 

garanţiei unei reprezentativităţi corespunzătoare în PE; de aceea au 

insistat ca decizia privind componenţa PE să se ia la pachet cu Tratatul de 

Reformă. Atât Austria, cât şi Bulgaria au obţinut promisiuni că proble-

mele ridicate de ele îşi vor găsi soluţionarea până la momentul semnării 

noului Tratat. În ceea ce priveşte Italia, soluţia avansată de către Serviciul 

Juridic al Consiliului era prezentarea unei declaraţii în care să se menţio-

neze explicit că modificarea bazei de calcul a repartizării locurilor în PE 

va fi luată în discuţie pentru alegerile parlamentare europene din 2014. 

Secţiunea a 3-a 

Compromisul salvator 

Acesta era contextul în care a debutat, la 18 octombrie 2007, 

reuniunea Consiliului European informal de la Lisabona. Acordul asupra 

formei finale a viitorului Tratat a fost obţinut în noaptea de joi spre vineri 

(18-19 octombrie), după o ultimă rundă de negocieri în care s-au operat 

noi retuşuri pentru a da satisfacţie celor care formulaseră revendicări. 

Declaraţiile liderilor europeni au exprimat, aproape la unison, sentimentul 

de uşurare că perioada de criza instituţională a fost depăşită cu succes. 

Premierul britanic, Gordon Brown, s-a declarat mulţumit că „liniile roşii 

stabilite de Marea Britanie au fost garantate, interesele britanice au fost 

protejate”, cancelarul german, Angela Merkel, a vorbit despre „un 

progres politic decisiv”, preşedintele polonez, Lech Kaczynski, a declarat 

că ţara sa „a obţinut tot ce voia”, iar premierul italian, Romano Prodi, 

avea motive să fie bucuros pentru că obţinuse locul suplimentar solicitat 

în Parlamentul European. Preşedintele României, Traian Băsescu, 

declara, la rândul sau, la conferinţa de presă convocată imediat după 

finalizarea negocierilor, că „Uniunea Europeană are Tratat. Este un efort 

de şase ani al UE şi sincer mă bucur că am fost parte la aceste frămân-

tări”, anunţând că şi România va ratifica Tratatul în anul 2008, în timp ce 

omologul său francez, Nicolas Sarkozy, aprecia tranşant că „După toate 

prin câte am trecut în ultimele cinci luni, ar trebui să le piară cheful 
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tuturor de probleme instituţionale!” Mai puţin mulţumit s-a arătat preşe-

dintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, deoarece, pentru a 

da satisfacţie Italiei şi a nu depăşi, în acelaşi timp, numărul de 750 

membri cu drept de vot în PE, liderii statelor membre au decis că preşe-

dintele PE nu va mai avea drept de vot. Într-o declaraţie făcuta publicaţiei 

germane Welt am Sonntag, actualul preşedinte al PE afirma: „Consiliul 

European nu poate decide cine are drept de vot în Parlament. Preşedintele 

Parlamentului nu votează în general, deoarece se concentrează asupra 

modului de desfăşurare a votului. Dar nu poate să accepte să îi fie retras 

dreptul de vot. Drepturile deputatului care este preşedinte al Parla-

mentului nu pot fi limitate”. Se pare că a avut dreptate, din moment ce, 

ulterior, în perioada ultimelor „ajustări” juridice ale textului convenit la 

Lisabona, s-a decis că preşedintele PE îşi va păstra dreptul de vot (deci 

vor fi 751 voturi în PE!), formularea urmând să se regăsească în textul sem-

nat la 13 decembrie 2007 de către liderii celor 27 state membre ale UE.  

O privire în culisele compromisului care a permis soluţionarea 

dosarului „mecanismul Ioannina” exemplifică fineţea jocului de nego-

ciere între juriştii care au avut misiunea de a debloca situaţia şi reliefează 

o data în plus, dacă mai era nevoie, importanţa prezenţei unui corp de 

experţi naţionali de înalt profesionalism în acele compartimente ale insti-

tuţiilor UE unde se concep soluţiile în domenii de maxim interes pentru 

ţările membre. Aşa cum am arătat, problema cea mai sensibilă pe care 

Consiliul European informal de la Lisabona a trebuit să o soluţioneze 

pentru a permite finalizarea lucrărilor Conferinţei Interguvernamentale a 

fost solicitarea Poloniei de includere a „mecanismului Ioannina” în 

viitorul Tratat, obiectivul autorităţilor de la Varşovia fiind acela de a 

permanentiza acest mecanism ce permite amânarea adoptării unei decizii 

de către Consiliul UE dacă această decizie nu reflectă interesele unui 

număr de state membre care, împreună, nu întrunesc numărul minim de 

voturi necesare blocării acelei decizii (minoritatea de blocare). 

Reamintim că Polonia a fost nemulţumită de renunţarea la sistemul de 

vot prevăzut în Tratatul de la Nisa, deoarece acesta îi este mai favorabil 

decât votul cu dubla majoritate. Sistemul de vot „Nisa” oferă Poloniei un 

număr de voturi egal cu cel al Spaniei (27 voturi) şi apropiat de cele 

alocate Franţei, Germaniei, Italiei şi Marii Britanii (29 voturi), în condi-

ţiile în care populaţia sa este considerabil mai mică decât cele ale ţărilor 

menţionate. Noua procedură a votului cu dublă majoritate – 55% din 
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statele membre, reprezentând 65% din populaţia UE – dă Varşoviei o 

pondere mai redusă în adoptarea deciziilor în Consiliul UE. Aşa cum am 

văzut, autorităţile poloneze au condiţionat acordul pentru mandatul CIG 

stabilit de Consiliul European din 21-22 iunie 2007, de acceptarea unei 

perioade de tranziţie (1 noiembrie 2014 – 31 martie 2017), în care orice 

stat membru să poată cere revenirea la sistemul de vot prevăzut de 

Tratatul de la Nisa, precum şi introducerea posibilităţii de recurs la o 

soluţie de tipul „Ioannina” atunci când votul are loc cu dublă majoritate. 

Ulterior, pe parcursul negocierilor din cadrul CIG, Polonia a cerut ca 

referirea la „compromisul Ioannina” să se facă nu într-o declaraţie anexă 

care să fie pusă în practică printr-o Decizie a Consiliului, ci să fie înscrisă 

în Tratatul de Reformă, pentru permanentizarea acestui mecanism. 

Soluţia aleasă de către Consiliul European informal de la Lisabona, 

din 18-19 octombrie 2007, a constat în adoptarea de către Consiliul 

European a unei declaraţii privind o viitoare Decizie a Consiliului UE 

pentru punerea în aplicare a art. 9C alin. 4 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană şi art. 205 alin. 2 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene (cele două articole se referă la procedura de vot cu dublă 

majoritate), decizie care să permită recursul la „mecanismul Ioannina” şi 

să fie întărită juridic printr-un protocol anexat Tratatului (Protocolul 9a). 

Autorul acestei propuneri este directorul general al Serviciului Juridic 

al Consiliului, Jean Claude Piris, unul dintre cei mai influenţi funcţionari 

de rang înalt la nivelul Consiliului UE (Şeful Serviciului Juridic participă 

la toate reuniunile ministeriale ale Consiliului, iar avizul sau este 

obligatoriu). Pentru a evita riscul blocării adoptării Tratatului de Reformă 

de către Polonia, el a sugerat soluţia unei Decizii a Consiliului UE, 

dublată de introducerea unui nou protocol (Protocolul 9a) care stipulează 

că: „Înainte de examinarea de către Consiliu a oricărui proiect ce ar avea 

ca obiectiv fie modificarea, fie abrogarea deciziei sau a oricăror dispoziţii 

ale acesteia sau modificarea indirectă a domeniului de aplicare sau a 

înţelesului acesteia prin modificarea oricărui act juridic al Uniunii, Con-

siliul European poartă discuţii preliminare asupra proiectului menţionat, 

acţionând prin consens”.  

Formularea din Protocolul 9a a liniştit temerea Varşoviei că aceasta 

decizie ar putea fi ulterior modificată împotriva voinţei sale, deoarece, 

deşi deciziile Consiliului se adoptă şi se modifică cu majoritate calificată, 

cea privind „mecanismul Ioannina” va necesita consens. Dar referirea la 
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obligativitatea modificării tot prin consens „a oricărui act juridic al 

Uniunii care ar modifica domeniul de aplicare a acestei decizii” 

împiedică, deopotrivă, şi modificarea art. 11 din Regulamentul Interior al 

Consiliului UE (Decizia Consiliului UE din 22 martie 2004), care spune: 

„Consiliul votează la iniţiativa preşedintelui. Preşedintele poate fi solicitat 

să deschidă o procedură de vot la iniţiativa unui stat membru al Consi-

liului sau a Comisiei, dacă o majoritate a statelor membre decid în acest 

sens”. Cu alte cuvinte, chiar dacă după 1 aprilie 2017 „un număr de ţări 

reprezentând cel puţin 55% din populaţia sau cel puţin 55% din numărul 

statele membre necesare pentru a constitui o minoritate de blocare (ceea 

ce în UE-27 ar însemna 7 state membre sau, alternativ, o populaţie de 91 

milioane de locuitori) vor invoca „mecanismul Ioannina” pentru amâ-

narea unei decizii, dacă majoritatea statelor membre doresc adoptarea 

acelei decizii, votul poate avea loc. Formula subtilă de compromis găsită 

de Serviciul Juridic al Consiliului UE a redus, astfel, considerabil efectele 

solicitării poloneze. Precizăm şi că după 1 aprilie 2017 nu mai este permis 

recursul alternativ la sistemul de vot „Nisa”.  

Observăm, totodată, că cele 91 milioane de locuitori necesare pentru a 

amâna o decizie pot fi obţinute de Germania împreuna cu un stat de 

dimensiune medie, ceea ce înseamnă că doar două ţări membre coalizate 

ar putea întârzia procesul decizional în Consiliu. Soluţia propusă de 

Serviciul Juridic al Consiliului şi adoptată de către Consiliul European 

este utilă, de aceea, inclusiv din perspectiva evitării unor astfel de situaţii. 

Secţiunea a 4-a 

Competenţele Uniunii Europene 

Tratatul de Reformă clarifică şi reglementează categoriile şi domeniile 

de competenţe ale Uniunii Europene, enumerarea lor fiind făcută prin 

introducerea unui nou Titlu I (art. 2-6) în proiectul de Tratat de modi-

ficare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire 

a Comunităţii Europene.  

Astfel, art. 2 stipulează că: „1. În cazul în care Tratatele atribuie 

Uniunii competenţa exclusivă într-un domeniu determinat, numai 

Uniunea poate legifera şi adopta acte obligatorii din punct de vedere 
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juridic, statele membre putând face acest lucru numai în cazul în care sunt 

abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. 2. În 

cazul în care Tratatele atribuie Uniunii o competenţă partajată cu statele 

membre într-un domeniu determinat, Uniunea şi statele membre pot 

legifera şi adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest 

domeniu. Statele membre îşi exercită competenţa în măsura în care 

Uniunea nu şi-a exercitat competenţa (…). 3. Statele membre îşi coordo-

nează politicile economice şi de ocupare a forţei de muncă în confor-

mitate cu condiţiile prevăzute în prezentul Tratat, pentru definirea cărora 

Uniunea dispune de competenţă. 4. Uniunea dispune de competenţă (…) 

pentru definirea şi punerea în aplicare a unei politici externe şi de 

securitate comune, inclusiv pentru definirea progresivă a unei politici de 

apărare comune. 5. În anumite domenii şi în condiţiile prevăzute de 

Tratate, Uniunea dispune de competenţa de a întreprinde acţiuni de spri-

jinire, coordonare sau completare a acţiunii statelor membre, fără a 

înlocui însă prin aceasta competenţa lor în aceste domenii”.  

Articolul 3 enumeră ariile de competenţă exclusivă: „Uniunea dispune 

de competenţă exclusivă în următoarele domenii: uniunea vamală; stabi-

lirea normelor privind concurenţa necesară funcţionării pieţei interne; 

politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro; 

conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune 

privind pescuitul; politica comercială comună”, în timp ce art. 4 fixează 

competenţele mixte: „1. Uniunea dispune de competenţa partajată cu 

statele membre în cazul în care Tratatele îi atribuie o competenţă care nu 

se referă la domeniile prevăzute la art. 3 şi 6. 2. Competenţele partajate 

între Uniune şi statele membre se aplică în următoarele domenii princi-

pale: piaţa internă; politica socială, pentru aspectele definite în prezentul 

Tratat; coeziunea economică, socială şi teritorială; agricultura şi 

pescuitul, cu excepţia conservării resurselor biologice ale mării; mediul; 

protecţia consumatorului; transporturile; reţelele transeuropene; energia; 

spaţiul de libertate, securitate şi justiţie; obiectivele comune de securitate 

în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în prezentul 

Tratat. 3. În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi spaţiului, 

Uniunea dispune de competenţă pentru a desfăşura acţiuni (…), fără să 

poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-şi exercita propria 

competenţă. 4. În domeniile cooperării pentru dezvoltare şi al ajutorului 

umanitar, Uniunea dispune de competenţa pentru a întreprinde acţiuni şi 
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pentru a duce o politică comună, (…) fără împiedicarea statelor membre 

de a-şi exercita propria competenţă”. 

Articolul 5 stabileşte că: „Statele membre îşi coordonează politicile 

economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptă măsuri şi, în 

special, orientările generale ale acestor politici (…). Uniunea ia masuri 

pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forţei de munca (...). 

Uniunea poate adopta iniţiative pentru a asigura coordonarea politicilor 

sociale ale statelor membre”. În fine, art. 6 enumeră situaţiile în care pot 

avea loc acţiuni de sprijinire: „Uniunea dispune de competenţa pentru a 

desfăşura acţiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acţiunilor 

statelor membre. Domeniile acestor acţiuni sunt, prin finalitatea lor 

europeană: protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane; industria; cultura; 

turismul; educaţia, formarea profesională, tineretul şi sportul; protecţia 

civilă; cooperarea administrativă”. Enumerarea domeniilor în care 

Uniunea este autorizată să intervină – singură sau împreună cu statele 

membre – dă imaginea spectrului larg al competenţelor comunitare. O 

simplă privire retrospectivă asupra Tratatului de la Roma ar fi suficientă 

pentru a înţelege drumul uriaş pe care construcţia europeană – şi, odată cu 

ea, procesul de unificare a continentului – l-a parcurs de la intergu-

vernamental spre integrat, într-un interval de doar 50 de ani.  

Secţiunea a 5-a 

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) 

Unul dintre principalele elemente de noutate ale Tratatului de 

Reformă în raport cu Tratatul de la Nisa în vigoare în acest moment se 

referă la crearea unui Serviciu European de Acţiune Externă (SEAE), 

care să aibă ca misiune sprijinirea activităţii Înaltului Reprezentant al UE 

pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate. Înfiinţarea SEAE a fost 

preluată ca atare de Tratatul de Reformă din fostul Tratat Constituţional, 

crearea acestei structuri constituind, alături de înfiinţarea funcţiei de 

ministru european al afacerilor externe, una dintre cele mai importante 

inovaţii instituţionale prevăzute de TC. Dezbaterea privind înfiinţarea 

unui astfel de serviciu odată cu intrarea în vigoare a TR, are la origine 

discuţiile iniţiate în 2004, în perioada procesului de ratificare a TC. 

Conform concluziilor Consiliului European din decembrie 2004, Înaltul 
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Reprezentant pentru PESC, Javier Solana (ÎR/SG) şi preşedintele 

Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, au fost mandataţi să 

prezinte, în cadrul Consiliului European din iunie 2005, un raport comun 

integrat privind înfiinţarea SEAE. Raportul a fost unul neutru, fără 

concluzii şi recomandări privind parcursul viitor, fiind conceput ca un 

rezumat al poziţiilor statelor membre exprimate în contextul consultărilor 

asupra formatului şi rolului SEAE, a prezidării structurilor de lucru ale 

Consiliului în domeniul PESC/PESA, a apartenenţei şi rolului delegaţiilor 

UE, a problemelor legate de personalul şi bugetul viitorului Serviciu. În 

contextul în care, la momentul respectiv, exista un grad mare de incerti-

tudine asupra intrării în vigoare a Tratatului Constituţional, nu s-a dorit 

forţarea avansării discuţiilor, raportul lăsând statelor membre marja de 

decizie asupra continuării pregătirilor pentru organizarea SEAE.  

Redactarea raportului a relevat faptul că majoritatea statelor membre 

considerau importantă respectarea unor principii generale privind stabi-

lirea şi funcţionarea SEAE. Astfel, a existat un sprijin cvasiunanim pentru 

ca SEAE să fie o structură sui generis, integrată şi de sine stătătoare. 

Statele mici ar fi dorit ataşarea Serviciului de Comisia Europeană. S-a 

căzut de acord că obiectivele principale ale SEAE ar trebui să vizeze 

asigurarea coerenţei acţiunii externe a UE şi evitarea duplicării responsa-

bilităţilor instituţionale, că este necesară stabilirea clară a competenţelor 

noului serviciu şi că operaţionalizarea SEAE va trebui să fie progresivă, 

în contextul constrângerilor date de adaptările instituţionale şi de asigu-

rarea personalului necesar. 

În timpul consultărilor preliminare demarate în marja procesului de 

reflecţie privind SEAE, majoritatea statelor membre s-au pronunţat în 

favoarea mandatării SEAE de a acţiona în domeniul relaţiilor externe, dar 

fără a prelua atribuţii din sectoare gestionate de Comisie, precum comer-

ţul, cooperarea pentru dezvoltare sau extindere. Raportul Solana-Barroso 

prevedea şi că rolul SEAE va fi acela de a-l asista pe Înaltul Reprezentant 

al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate în exercitarea 

mandatului, inclusiv în calitate de vicepreşedinte al Comisiei Europene.  

Dintr-o astfel de perspectivă, SEAE ar urma să-l sprijine pe ÎR în 

definirea politicilor şi gestionarea activităţilor în domeniul PESC şi 

PESA, în relaţiile politice ale UE cu state terţe şi cu organizaţii interna-

ţionale, coordonarea demersurilor în domeniul managementului crizelor, 

prevenirea conflictelor şi implementarea Politicii Europene de Vecinătate. 
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Pe de altă parte, pentru asigurarea coerenţei acţiunii externe a UE, va fi 

necesară o delimitare precisă a acţiunilor care ţin de dimensiunea 

PESC/PESA de natură preponderent inter-guvernamentală (şi, deci, de 

resortul SEAE), de a celor unde se aplică metoda comunitară (politică 

comercială comună, cooperare cu statele terţe şi ajutor umanitar, acorduri 

internaţionale, relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale şi reprezen-

tarea sa în statele terţe), preponderent de resortul Comisiei Europene. De 

asemenea, vor trebui mijloace funcţionale de comunicare şi consultare 

efectivă între SEAE şi serviciile relevante ale Comisiei cu responsabilităţi 

în domeniul acţiunii externe. Coerenţa şi coordonarea vor fi asigurate, 

implicit, prin poziţia ÎR de vicepreşedinte al Comisiei, abilitat să coordo-

neze aspectele relative la acţiunile externe ale Uniunii. Pe de altă parte, 

existenţa unei componente a SEAE provenind din serviciile diplomatice 

naţionale va contribui la o mai mare coerenţă între PESC şi politicile 

externe naţionale. Plecând de la aceste consideraţii, principalele atribuţii 

ale SEAE vor fi reprezentarea externă, negocierea, evaluarea politică şi 

monitorizarea problemelor conexe politicii externe.  

În ceea ce priveşte structura SEAE, raportul Solana-Barroso considera 

că aceasta ar trebui să includă oficii geografice şi tematice (drepturile 

omului, combaterea terorismului, neproliferare, relaţiile cu ONU). A 

existat o opinie unanimă conform căreia structurile Comisiei şi SGC nu ar 

trebui să le dubleze pe cele ale SEAE, după cum nici existenţa în struc-

tura Serviciului a oficiilor geografice să nu aducă prejudicii organizării 

structurilor care gestionează problematica comercială, cooperarea pentru 

dezvoltare şi procesul de extindere, în cele două instituţii. Nu s-a decantat 

o opinie clară asupra includerii Centrului de Situaţii din SGC (SITCEN) 

în structura Serviciului. De asemenea, deşi a existat o opinie favorabilă 

asupra includerii în SEAE a statului major militar al UE, unele ţări 

membre au exprimat obiecţii faţă de o astfel de evoluţie. Plecând de la 

aceste consideraţii, anticipăm că în structura SEAE se vor regăsi atât 

birouri geografice, cât şi birouri care să asigure gestionarea dosarelor 

tematice orizontale, precum relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi 

regionale, drepturile omului, neproliferare, combaterea terorismului. 

SEAE ar putea fi structurat pe direcţii generale şi direcţii, plecând de la 

logica instituţională a Direcţiei Generale Relaţii Externe din cadrul 

Comisiei Europene (DG RELEX) şi a Direcţiei Generale Relaţii Externe 

din Secretariatul General al Consiliului UE (DG E).  
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Un alt aspect ce va trebui definit se referă la statutul Delegaţiilor UE, 

dezbaterile ce au pregătit raportul Solana-Barroso relevând consensul 

statelor membre pentru integrarea acestora în structura SEAE, fără a fi 

însă necesar ca toţi membrii personalului Delegaţiilor să facă parte din 

noua structură. Au existat diferenţe de opinii în ceea ce priveşte rolul 

viitoarelor Delegaţii. Franţa a susţinut menţinerea aceluiaşi rol pe care îl 

au în prezent Delegaţiile Comisiei Europene, la care să se adauge 

mandatul derivat din asistarea ÎR, în timp ce noii membri şi statele mici 

au cerut acordarea de competenţe în domeniul consular, pentru a veni în 

sprijinul ţărilor membre care nu au reprezentare în diferite state terţe. Este 

general acceptată formula organizării Delegaţiilor UE după modelul 

reprezentanţelor permanente naţionale (responsabilităţile şefului de 

delegaţie, primirea instrucţiunilor, raportarea).  

Raportul Solana-Barroso menţiona şi că majoritatea statele membre 

favorizează constituirea personalului SEAE din trei surse: Comisie, 

Secretariatul General al Consiliului – SGC – şi serviciile diplomatice 

naţionale. În ceea ce priveşte procesul de selecţie, raportul sublinia că 

aplicarea principiului meritului personal ar trebui să fie dublat de o 

reprezentare geografică adecvată (evitând însă cotele pe naţionalităţi). În 

timpul dezbaterilor premergătoare, noile state membre şi unele din cele 

vechi care se temeau de dominaţia statelor mari asupra SEAE, au susţinut 

rotaţia personalului provenind atât din statele membre, cât şi din insti-

tuţiile europene, insistând ca, în cazul personalului provenind din servicii 

diplomatice naţionale, să fie respectat principiul reprezentării geografice 

echitabile. Totodată, noii membri din Europa Centrală şi de Est au insistat 

asupra posibilităţii de compensare a sub-reprezentării lor în instituţiile 

europene, prin acordarea unui acces preferenţial la SEAE. Cât priveşte 

estimările asupra mărimii Serviciului, acestea variază, un raport al 

Comisiei de Relaţii Externe a Parlamentului apreciind că ar putea 

cuprinde între 5.000 şi 7.000 de diplomaţi. O soluţie pentru selecţia 

personalului SEAE până la nivelul de şef de unitate ar putea fi organi-

zarea de examene, cu respectarea celor două principii (competenţă şi 

distribuţie geografică), urmând ca posturile-cheie să fie rezervate după 

principiul „un stat – un post”. S-ar putea avea în vedere crearea a 27 de 

direcţii în SEAE, conduse de directori (principiul „un stat – un director”), 

menţinerea Unităţii Politice din Secretariatul General al Consiliului pe 

actualele aranjamente (principiul „un stat” – „un reprezentant” în 
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Unitatea Politică) şi crearea a trei posturi de director general, care să fie 

distribuite între Comisie, statele membre şi Consiliul UE. Statutul 

personalului SEAE pe teritoriul UE ar urma să fie definit de prevederile 

Tratatului (aplicând Protocolul privind privilegiile şi imunităţile CE, 

acolo unde este cazul), în timp ce în afara UE personalul SEAE trimis în 

misiune se va supune prevederilor Convenţiei de la Viena din 1961 

privind relaţiile diplomatice.  

În ceea ce priveşte bugetul SEAE, problemele sunt generate de 

statutul sui generis al Serviciului, existând o diferenţă de viziune între 

statele membre şi instituţiile UE. Acestea din urmă propun soluţii pentru 

administrarea financiară şi de personal mergând pe modelele institu-

ţionale existente, în timp ce statele membre susţin că trebuie găsite for-

mule inovatoare care să răspundă statutului particular pe care îl va avea 

SEAE. Credem însă că principala sursă de finanţare a SEAE va trebui să 

fie bugetul comunitar.  

Conform dispoziţiilor TR, ÎR ar urma să-şi preia oficial mandatul în 

noiembrie 2009, odată cu noul colegiu al Comisiei. TR prevede, de 

asemenea, o dispoziţie tranzitorie privind ÎR, pentru eventualitatea în care 

Tratatul va intra în vigoare, conform termenului stabilit, la 1 ianuarie 

2009 (deci, înainte de numirea noului colegiu al Comisiei). În acest caz, 

va fi numit un ÎR pe o perioadă temporară, care ar urma să-şi exercite 

mandatul până la finalizarea mandatului actualei Comisii, urmând ca 

după această dată să fie numit un nou ÎR, membru al viitorului Executiv 

european. În contextul finalizării lucrărilor CIG şi semnării TR la 13 

decembrie 2007, demararea dezbaterilor la nivel european privind SEAE 

poate avea loc la începutul anului 2008. Având însă în vedere faptul că 

propunerea privind organizarea şi funcţionarea SEAE trebuie făcută de 

ÎR, iar, conform TR, acesta ar urma să-şi preia mandatul în noiembrie 

2009, este de anticipat că SEAE nu va putea fi pe deplin funcţional 

înainte de sfârşitul anului 2009-începutul 2010. Rămâne, de asemenea, de 

clarificat, cine va asigura conducerea lucrărilor grupurilor de lucru care 

ţin de activitatea Consiliului Relaţii Externe – Preşedinţia în exerciţiu a 

Consiliului UE sau reprezentanţii SEAE? –, având în vedere că ÎR este şi 

preşedintele Consiliului Relaţii Externe, precum şi dacă, în eventualitatea 

numirii temporare a unui ÎR până la formarea noului Colegiu al Comisiei 

în noiembrie 2009, acesta îşi va putea asuma coordonarea lucrărilor 

pregătitoare pentru formalizarea SEAE sau chiar înfiinţarea Serviciului. 
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Crearea SEAE este reglementată în Tratatul de Reformă, care prevede 

includerea unui nou articol (13a) în TUE. Articolul stabileşte că SEAE va 

coopera strâns cu serviciile diplomatice ale statelor membre şi va fi 

format din oficiali ai departamentelor relevante ale Comisiei, Secretaria-

tului General al Consiliului şi din diplomaţi ai statelor membre. Compo-

nenţa şi modul de funcţionare a noului Serviciu vor fi definite ulterior 

intrării în vigoare a TR, printr-o decizie a Consiliului, pe baza unei propu-

neri a Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului European şi 

obţinerea acordului Comisiei Europene. Declaraţia nr. 22 anexată TR, 

referitoare la art. 13a TUE, stipulează că imediat ce TR va fi semnat, 

Înaltul Reprezentant pentru PESC, Comisia Europeană şi statele membre 

vor începe activitatea pregătitoare pentru crearea SEAE. Înfiinţarea Servi-

ciului European de Acţiune Externa va marca, astfel, un pas important în 

direcţia îmbinării tematicilor interguvernamentale cu cele comunitare şi 

va contribui la asigurarea coerenţei şi unităţii acţiunii externe a UE. 

Tripla provenienţă a personalului noului Serviciu va consolida con-

vergenţa între politicile externe ale ţărilor UE, contribuind la crearea unei 

culturi comune în domeniu.  

Sfârşitul negocierilor instituţionale a permis Uniunii să încheie etapa 

reflecţiei introspective şi să se focalizeze pe provocările viitorului. Un 

domeniu unde vizibilitatea UE pe plan mondial este de aşteptat să crească 

considerabil este cel al politicii externe şi de securitate comună (PESC). 

Deşi în faza pregătitoare a Consiliului European din iunie 2007 câteva 

state membre îşi trasaseră propriile „linii roşii” cu privire la rolul PESC, 

rezultatele summit-ului informal de la Lisabona sunt încurajatoare, 

deoarece s-a reuşit păstrarea coerenţei orizontale a acţiunii externe a UE 

într-o concepţie largă, iar misiunea viitorului Înalt Reprezentant pentru 

Afaceri Externe şi Politica de Securitate va fi tocmai aceea de a veghea la 

menţinerea acestei coerenţe. Noul Tratat păstrează, astfel, una dintre cele 

mai importante inovaţii ale Tratatului Constituţional, funcţia de ministru 

de Externe al UE, chiar dacă sub un nume mai „birocratic”. Personalitatea 

juridică unică va permite Uniunii să crească eficacitatea unui modus 

operandi european pe scena internaţională şi va consolida „metoda 

comunitară” aplicată la domenii ce ţin de „pilonii” doi şi trei (PESC şi 

JAI). Comparând reglementările în domeniul PESC din Tratatul de 

Reformă, cu cele din Tratatul Constituţional, putem constata că esenţialul 

a fost preluat. Ceea ce ar trebui să preocupe acum este însă modul în care 
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noile instrumente vor fi transpuse în practică. Avem în vedere, în primul 

rând, funcţia de Înalt Reprezentant care, împreună cu SEAE, reprezintă 

inovaţii majore ale TR. Înaltul Reprezentant va fi şi vicepreşedinte al 

Comisiei, iar această „dublă caschetă” va face din el un fel de primus 

inter pares în cadrul Executivului european şi un actor esenţial pentru 

realizarea acţiunii externe a UE. Acest rol va deveni mai pregnant după 

2014, odată cu reducerea numărului de comisari europeni la 2/3 din 

numărul statelor membre. 

Aşa cum am precizat anterior, în conexiune cu exercitarea atribuţiilor 

Înaltului Reprezentant se pune şi problema operaţionalizării SEAE. 

Sugestiile avansate deja sunt că primele misiuni ale SEAE în afara 

spaţiului UE ar trebui să fie pe lângă instituţiile internaţionale de la New 

York, Geneva şi Washington. Deoarece Uniunea va trebui să joace un rol 

pe măsură în gestiunea guvernării mondiale, contribuţia Europei la 

această guvernare nu se va putea face prin intermediul a 27 de voci ci, la 

fel ca într-o orchestră, sub conducerea unui „dirijor”, care, în acest caz, va 

fi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate. 

Aceste consideraţii trebuie corelate cu funcţionarea viitoare a Consiliului 

Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE), ce va fi caracterizată de o 

distincţie mai netă între secţiunea „afaceri generale” şi cea privind 

„afacerile externe” (aceasta din urmă având, în prezent, mai multă 

substanţă). Rămâne de văzut în ce măsură această diviziune a CAGRE în 

două capitole, cu două agende şi două tipuri de preşedinţii, va fi cea mai 

bună soluţie pentru UE. În ceea ce priveşte Consiliul European, el va 

avea o preşedinţie permanentă ce va juca un rol central în pregătirea 

reuniunilor acestui for, dar şi a summit-urilor cu partenerii strategici ai 

UE. Rămâne de văzut dacă noua funcţie nu va afecta rolul preşedintelui 

Comisiei Europene, al cărui câmp de acţiune se va restrânge, de facto, 

doar la aspectele comunitare. În fine, COREPER (Comitetul Reprezen-

tanţilor Permanenţi) ar putea deveni una din ultimele structuri în care 

preşedinţiile naţionale rotative ale UE vor putea continua să influenţeze în 

mod direct agenda politică europeană. În ceea ce priveşte COPS 

(Comitetul Politic şi de Securitate), prezidat de către Înaltul Reprezentant, 

acesta s-ar putea transforma într-un fel de „COREPER 3” (în prezent, 

COPS se află într-o oarecare concurenţă cu reuniunile directorilor politici 

din ministerele de externe naţionale, dar rolul său s-ar putea consolida 

odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de Reformă; se poate imagina 
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inclusiv ca directorii politici să fie bazaţi la Bruxelles, în calitate de 

reprezentaţi naţionali în COPS).  

Secţiunea a 6-a 

În loc de concluzii 

Sintetizând rezultatele reuniunii şefilor de stat sau de guvern din ţările 

membre UE de la Lisabona, din 18-19 octombrie 2007, câteva observaţii 

se impun. Mai întâi că, deşi pe agenda summit-ului s-a aflat şi dimen-

siunea externă a Strategiei Lisabona, dezbaterile au fost dominate de 

obţinerea unui acord politic asupra Tratatului de Reformă, în condiţiile în 

care procesul de redactare a textului la nivel juridic se încheiase la  

3 octombrie. Dat fiind mandatul precis pe care Consiliul European din 

21-23 iunie 2007 îl trasase CIG, precum şi eforturile echipelor tehnice de 

a identifica soluţii acceptabile pentru toată lumea, reuniunea la vârf de la 

Lisabona a discutat puţine probleme cu potenţial de blocaj al negocierilor. 

Era vorba, în primul rând, de cererea Poloniei de includere în viitorul 

Tratat a mecanismului Ioannina şi de solicitarea Italiei de modificare a 

bazei de calcul pentru stabilirea componenţei Parlamentului European. La 

acestea s-au adăugat câteva chestiuni ce ţineau mai degrabă de mărirea 

marjei de negociere a câtorva state membre decât de conţinutul Tratatului: 

implicarea Parlamentului European în desemnarea Înaltului Reprezentant 

al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate (solicitarea 

PE), creşterea numărului avocaţilor generali la Curtea Europeană de 

Justiţie (solicitarea Poloniei), grafia monedei Euro cu caractere chirilice 

(Bulgaria), limitarea accesului studenţilor străini în universităţile austriece 

de medicină (Austria), extinderea competenţelor Consiliului (Republica 

Cehă). Pentru toate aceste cereri s-au găsit formule de compromis însuşite 

de către toţi actorii implicaţi în negocieri. 

După acordul politic obţinut la 18-19 octombrie 2007, în perioada 

12-16 noiembrie au avut loc reuniuni de formalizare, la nivelul tehnic al 

experţilor jurişti, a modificărilor agreate la summit, textul Tratatului fiind 

finalizat la 23 noiembrie. Tratatul de Reformă, devenit „Tratatul de la 

Lisabona”, deoarece a fost semnat în capitala Portugaliei, la 13 decembrie 

2007, preia principalele inovaţii ale Tratatului Constituţional, păstrând 
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însă formatul clasic de amendare a precedentelor Tratate ale UE. De 

remarcat că organizarea ceremoniei de semnare a Tratatului în capitala 

Portugaliei a stat, la un moment dat, sub semnul întrebării, deoarece unele 

state membre au invocat probleme logistice cauzate de necesitatea 

deplasării liderilor europeni în aceeaşi zi la Lisabona şi apoi la Bruxelles, 

pentru participarea la Consiliul European din 13-14 decembrie, dar şi 

argumente legate de protecţia mediului (ministrul de externe danez, Per 

Stig Moller, declara că: „Trebuie să facem summit-ul la Lisabona sau la 

Bruxelles. Nu putem să mergem în ambele locuri”, argumentând că 

deplasările celor 27 lideri europeni între capitalele Portugaliei şi Belgiei 

ar duce la eliberarea în atmosfera a 250 tone de dioxid de carbon, ca efect 

al traficului aerian suplimentar, echivalentul încălzirii unei case din 

Danemarca timp de 25 ani). Soluţia preşedinţiei portugheze a UE a 

constat în organizarea ceremoniei de semnare a Tratatului la Lisabona, în 

dimineaţa zilei de 13 decembrie, urmând ca reuniunea Consiliului Euro-

pean de iarnă să fie redusă la o zi şi să aibă loc la Bruxelles în data de  

14 decembrie 2007. 

Noul Tratat este format din două tratate cu valoare juridică egală, 

rezultate din inserarea în Tratatul privind Uniunea Europeană (care îşi 

păstrează numele – „TUE”) şi în Tratatul Comunităţii Europene (care 

devine „Tratatul privind funcţionarea Uniunii”), a modificărilor adoptate 

de CIG. Alături de aceste două tratate, rămâne în vigoare şi Tratatul 

privind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom). Tratatul 

de la Lisabona cuprinde, de asemenea, 13 Protocoale şi peste 50 de 

Declaraţii. Carta Drepturilor Fundamentale a UE a fost proclamată 

separat de către „triunghiul instituţional” european (Comisia, Consiliul şi 

Parlamentul European), însă noul Tratat conţine o referire privind 

valoarea juridică obligatorie a acesteia. Între elementele de noutate faţă de 

Tratatul de la Nisa (noutăţi prezente şi în Tratatul Constituţional), 

regăsim: introducerea votului cu dublă majoritate (chiar dacă introducerea 

acestuia s-a amânat până în 2014, cu posibilitatea invocării sistemului de 

vot din Tratatul de la Nisa până în 2017 şi a mecanismului Ioannina); 

crearea postului de Preşedinte al Consiliului European, cu un mandat de 

2,5 ani, reînnoibil o singura dată; păstrarea principiului „un stat – un 

comisar” până în 2014, după care Colegiul Comisiei va fi redus la două 

treimi din numărul statele membre UE, aplicându-se principiul rotaţiei 

egale; este consolidat rolul PE, atât în procesul legislativ prin cvasigene-
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ralizarea procedurii de codecizie, cât şi în procedura bugetară a Uniunii; 

se extind competenţele Curţii Europene de Justiţie (cu precădere în 

domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie); moneda unică Euro 

devine obiectiv comun al Uniunii; se extinde sfera de aplicare a votului 

cu majoritate calificată, atât la domenii supuse în prezent procedurii de 

vot cu unanimitate (imigraţie, azil, Europol, Eurojust, controlul la fron-

tiere, iniţiativele înaltului Reprezentant pentru PESC, fondurile struc-

turale şi de coeziune etc.), cât şi în domenii pe care actualul Tratat de la 

Nisa nu le include în aria intervenţiei comunitare (energie, turism, sport, 

resursele proprii ale UE, politica spaţială, protecţia civilă, cooperarea 

structurată în domeniul apărării, serviciile de interes general, ajutorul 

umanitar, retragerea voluntară a unui stat membru din Uniune etc.). 

Tratatul de la Lisabona menţine principiul supremaţiei dreptului 

comunitar în raport cu dreptul naţional, prin includerea acestuia într-o 

declaraţie anexă (reamintim că la Consiliul European din 21-22 iunie 

2007 au existat voci care cereau renunţarea la acest principiu fundamental 

pentru funcţionarea sistemului juridic comunitar, consacrat prin jurispru-

denţa CEJ, dar care nu se regăseşte ca atare în Tratatele actuale). Alte 

inovaţii importante se referă la dotarea UE cu personalitate juridică unică, 

codificarea în viitorul Tratat a Politicii Europene de Vecinătate, înfiin-

ţarea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi 

Politica de Securitate (am văzut că acesta va prezida Consiliul Relaţii 

Externe, va fi vicepreşedinte al Comisiei Europene şi va avea în sub-

ordine SEAE), includerea unei clauze de solidaritate între statele UE în 

materie de apărare, precum şi posibilitatea înfiinţării unor cooperări struc-

turate permanente în domeniul apărării. Toate aceste elemente vor 

permite consolidarea profilului UE ca actor global. În ceea ce priveşte 

solicitarea Varşoviei privind creşterea numărului de avocaţi generali, 

acesta a fost suplimentat cu trei locuri, dintre care unul va reveni 

Poloniei, iar celelalte două vor fi ocupate prin rotaţie de către statele 

care nu au un astfel de post în regim permanent (statele mici şi mijlocii 

ale UE).  

În fine, noul Tratat include referiri la teme aflate pe agenda cetăţenilor 

europeni – combaterea schimbărilor climatice, securitatea energetică, 

lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii organizate –, întăreşte 

acţiunea Uniunii în materie de migraţie şi permite asocierea cetăţenilor la 

procesul legislativ european (un milion de cetăţeni din diferite state UE 
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pot solicita Comisiei Europene să depună o iniţiativă legislativă într-un 

anumit domeniu).  

Imediat ce a fost obţinut acordul final asupra Tratatului de Reformă, 

liderii celor 27 state membre ale UE, reuniţi la 18-19 octombrie 2007 la 

Lisabona, au trecut rapid la următorul punct de pe agenda summit-ului 

informal: răspunsul Uniunii la provocările globalizării. Nu era de aşteptat 

adoptarea vreunei decizii, dar intenţia preşedinţiei portugheze a fost clară: 

să demonstreze că, odată cu depăşirea blocajului instituţional, a venit 

timpul ca şefii de stat sau de guvern ai UE să se concentreze pe teme de 

substanţă, aflate deopotrivă pe agenda oficialilor şi a cetăţenilor. Dacă nu 

vor aparea obstacole în procesul de ratificare a Tratatului, atenţia liderilor 

europeni se va muta mai degrabă spre chestiuni concrete, decât spre cele 

simbolice. Acesta a fost şi mesajul preşedintelui Comisiei Europene, José 

Manuel Barroso, care a concluzionat că „era timpul să mergem mai 

departe”. Summit-ul informal de la Lisabona a marcat sfârşitul unei etape 

în procesul de integrare europeană, etapă care a început cu Actul Unic 

European din 1986 şi cu Tratatul de la Maastricht din 1992. A fost o 

perioadă caracterizată de eforturi de aprofundare a integrării, în primul 

rând prin reforme instituţionale – acestea fiind considerate cel mai impor-

tant instrument pentru realizarea „unei Uniuni tot mai strânse” imaginată 

de părinţii fondatori ai Comunităţilor Europene. După dificultăţile din 

anii ’90, evidente prin faptul că Tratatele de la Amsterdam (1997) şi Nisa 

(2000) au reuşit să rezolve doar parţial problemele, creând de fiecare dată 

altele noi, au urmat Declaraţia de la Laeken (2001), Convenţia privind 

Viitorul Europei (2002-2003) şi Tratatul Constituţional (2004), respins 

însă prin referendum de Franţa şi Olanda (2005), ceea ce a dus ulterior la 

abandonarea sa, cel puţin din punct de vedere formal.  

Tratatul de la Lisabona (2007) reprezintă cea mai bună soluţie 

negociată ce putea fi obţinută în circumstanţele date. Un aspect important 

este că el nu prevede, precum Tratatele precedente, nici o „clauză de 

rendez-vous” pentru revizuire, ceea ce creează premizele pentru menţi-

nerea sa în vigoare o perioadă mai lungă de timp (premierul portughez 

José Socrates vorbea chiar de „Europa în 2030”). Realitatea este că 

Uniunea s-a extins considerabil în ultimii 15 ani, nu doar ca număr de 

membri, ci şi din punct de vedere al competenţelor (PESC/PESA, justiţie 

şi afaceri interne, gestionarea crizelor internaţionale, protecţia mediului; 

recent au fost puse bazele politicii europene de energie etc.). Timp de 
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câteva decenii, procesul de integrare europeană a avansat, gradual şi 

progresiv, prin ceea ce se numeşte metoda comunitară. Astăzi constatăm 

coexistenţa şi interacţiunea unor moduri diferite de coordonare politică şi 

de integrare: de la stabilirea unor linii directoare şi identificarea bunelor 

practici, la punerea parţială în comun a suveranităţii; de la crearea unor 

coduri voluntare de conduită, la clauze de opt-out sau de opt-in, cum sunt 

cele obţinute de-a lungul ultimilor ani de către Danemarca, Marea 

Britanie sau Irlanda. Aceasta nu înseamnă că Tratatul de la Lisabona (cu 

cele două componente ale sale, TUE şi TFUE) nu va suferi modificări 

într-un viitor previzibil, dar probabil că reformele instituţionale viitoare 

vor urma un alt model decât cel aplicat până în prezent.  

Criza prelungită a Tratatului Constituţional şi complexitatea nego-

cierilor de adoptare a Tratatului de Reformă arată că într-o Uniune cu 27 

sau mai mulţi membri va fi extrem de dificil de obţinut consensul pentru o 

nouă reformă instituţionala şi că o eventuală redeschidere a negocierilor 

privind arhitectura UE ar putea duce la un regres în procesul de integrare 

europeană. 

          

decembrie 2007 



Capitolul al II-lea 

Tratatul Constituţional: o idee abandonată? 

Am văzut în prima parte a acestui volum care a fost miza, cum s-au 

desfăşurat negocierile şi care sunt elementele de forţă ale Tratatului de la 

Lisabona. Paginile care urmează vor încerca să puncteze reperele istoriei 

recente a dosarului instituţional european, începută în februarie 2002, 

odată cu lansarea Convenţiei privind Viitorul Europei şi până la Consiliul 

European din iunie 2007, care a trasat mandatul Conferinţei Intergu-

vernamentale ce a pregătit Tratatul de Reformă semnat la Lisabona, la  

13 decembrie 2007. 

Secţiunea 1 

Convenţia privind Viitorul Europei: în căutarea unui  

nou Tratat pentru Uniunea Europeană 

§1. Uniunea Europeană la începutul secolului XXI 

Având la origine voinţa politică şi clarviziunea unor lideri politici ai 

Europei abia ieşită din cel mai devastator război pe care omenirea l-a 

cunoscut vreodată, procesul de integrare europeană s-a bazat multă vreme 

pe crearea şi aprofundarea unor forme noi, adesea ingenioase, de coope-

rare tehnică şi economică. După o jumătate de secol de istorie ce poate fi 

considerată „o poveste de succes”, UE este acum la răscruce, deoarece 

agenda sa include astăzi două obiective majore: lărgirea frontierelor sale 

prin admiterea ţărilor central şi est-europene şi adâncirea integrării. Dacă 

primul obiectiv reprezintă o condiţie prealabilă pentru stabilitatea, demo-

craţia şi prosperitatea continentului, cel de-al doilea presupune răspunsuri la 

întrebări de genul: Ce fel de Europă dorim pentru următoarele decenii? 

Cum putem gestiona eficient problemele globalizării? Ce înţelegem prin 

identitate europeană? Care va fi rolul UE în arena internaţională? 
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Într-un moment în care se pregăteşte să primească 12 noi ţări membre, 

UE trebuie să facă faţă şi unor sfidări suplimentare: necesitatea de a găsi 

soluţii pentru a se apropia de proprii cetăţeni – ceea ce presupune mai 

multă eficienţă şi transparenţă în activitate – şi nevoia de a juca un rol 

pozitiv şi stabilizator într-un mediu global care se schimba cu rapiditate – 

rolul unei puteri care trebuie să concilieze globalizarea cu principiile etice. 

Răspunsul la aceste provocări impune clarificarea principalelor pro-

bleme politice cu care construcţia comunitară este confruntată la acest 

început de secol XXI: cum să se evite riscul ca actuala extindere, fără 

precedent ca dimensiune, să nu paralizeze funcţionarea UE; care va fi 

rolul Euro în impulsionarea realizării Uniunii politice; cum va fi regândită 

distribuţia competenţelor între instituţiile supranaţionale, statele şi regiu-

nile Europei; va fi extinsă sau, dimpotrivă, se va limita aria intervenţiei 

fondurilor comunitare (sunt voci care argumentează în favoarea „renaţio-

nalizării” unor politici costisitoare, cum este Politica Agricolă Comună); 

în fine, chestiunea reducerii „deficitului democratic” va influenţa şi ea 

considerabil evoluţia viitoare a Uniunii Europene.  

La aceste probleme se adaugă schimbarea radicală a mediului 

internaţional în ultimii ani. În plan economic, asistăm la un fenomen 

progresiv de globalizare ce afectează întreaga lume, iar pentru a-i face 

faţă şi a beneficia de avantajele lui potenţiale este necesară o nouă 

abordare. În plan politic, UE a ajuns în faza în care este, practic, obligată 

ca după realizarea Uniunii monetare să avanseze spre o Uniune politică, 

în caz contrar însemnând că şi-a atins limitele. În planul securităţii, asis-

tăm la apariţia unor noi riscuri, neconvenţionale şi, uneori, puţin cunos-

cute, dar cu atât mai periculoase, deoarece strategiile în materie nu se 

raportau până acum la ele decât cel mult parţial: atentate teroriste majore, 

conflicte locale de sorginte etnică sau religioasă în Europa sau la porţile 

ei, crima organizată. În fine, în plan social, populaţia Europei se simte 

încă departe de ceea ce se decide la Bruxelles pentru ea şi în numele ei. 

Acesta era contextul în care Consiliul European de la Nisa din 

decembrie 2000 a ajuns la concluzia că, pentru a putea funcţiona într-o 

formulă de 27 membri, UE trebuie să realizeze o reformă majoră a 

instituţiilor, politicilor şi mecanismelor comunitare de decizie. Declaraţia 

de la Nisa privind viitorul Europei ilustrează, în egală măsură, succesul şi 

eşecul Conferinţei interguvernamentale care a pregătit actualul Tratat în 

vigoare al UE. Eşec pentru că, prin conţinutul său, arată ceea ce Tratatul 
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de la Nisa nu a putut reglementa. Succes, pentru că a deschis posibilitatea 

spre o nouă formă de a gândi Europa. Dacă Tratatul de la Nisa a reuşit să 

găsească soluţii (mai mult sau mai puţin complete) la cele trei 

left-over-uri ale Tratatului de la Amsterdam, referitoare la reforma institu-

ţiilor comunitare (componenţa Comisiei Europene, extinderea votului cu 

majoritate calificată şi reponderarea voturilor în Consiliu), el a creat şi noi 

probleme ce vor trebui soluţionate de o nouă Conferinţă interguvernamen-

tală (CIG). Soluţiile propuse pentru aceste probleme marchează începutul 

trecerii de la dezbaterea privind ajustările instituţionale la cea privind 

necesitatea unor reforme politice la nivelul funcţionarii Uniunii Europene. 

Fixată iniţial pentru anul 2004, devansată recent pentru toamna anului 

2003 şi cu şanse să se finalizeze în decembrie 2007, viitoarea CIG urma 

să aibă pe agendă patru subiecte majore, identificate de către Consiliul 

European de la Nisa: delimitarea competenţelor între statele membre şi 

instituţiile UE (inclusiv o mai bună definire a principiului subsidiarităţii), 

statutul Cartei Drepturilor Fundamentale (cu eventualitatea adoptării unei 

viitoare Constituţii Europene), simplificarea Tratatelor (UE este astăzi 

reglementată juridic de trei Tratate în care sunt dispersate instrumentele, 

competenţele şi obiectivele acţiunii comunitare – TUE, TCE şi Tratatul 

Euratom; cel de-al patrulea, Tratatul CECO, a expirat la 22 iulie 2002) şi 

rolul parlamentelor naţionale (cu trimitere directă la legitimitatea 

democratică a deciziilor de la Bruxelles). 

Dezbaterea privind viitorul Europei începea într-un moment când 

încrederea populaţiei în instituţiile comunitare se afla la cote scăzute. 

Apropiata extindere a UE, prin admiterea a 12 ţări din Europa Centrală şi 

de Est cu nivele de dezvoltare şi diversitate culturală atât de diferite, atât 

între ele, cât şi faţă de standardele comunitare, făcea ca problema obţi-

nerii sprijinului opiniei publice din statele membre şi din cele candidate 

să devină o necesitate acută pentru succesul lărgirii Uniunii. Veto-ul 

irlandez din 2001 privind ratificarea Tratatului de la Nisa a reprezentat un 

semnal de alarmă. El nu a fost un act de respingere a extinderii UE, ci un 

reflex de apărare al cetăţeanului în faţa unor decizii care i se aplicau, dar 

la adoptarea cărora nu a fost consultat şi pe care nu le înţelege întot-

deauna, datorită complexităţii lor tehnice. A fost un avertisment ca 

Europa unită şi integrată nu se construiască după un model abstract 

conceput la Bruxelles sau în cancelariile politico-diplomatice, ci ţinând 

cont de realitatea europeană concretă. 
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Era necesară, de aceea, o strategie coerentă de atragere a opiniei 

publice pentru sprijinirea marilor proiecte europene: extinderea UE şi 

viitorul Europei. Aceasta trebuia concepută sub forma unei dezbateri 

democratice privind finalităţile Uniunii, distinctă de dezbaterea politică 

rezervată experţilor şi politicienilor, şi care să abordeze trei mari teme 

sensibile: care sunt subiectele care îi preocupă pe cetăţenii europeni, cum 

concep aceştia funcţionarea UE şi în ce direcţie ar dori să vadă evoluând 

construcţia comunitară. 

Pentru a răspunde acestei cerinţe şi a asigura pregătirea viitoarei CIG, 

Consiliul European de la Laeken, din decembrie 2001, a decis ca, în 

prealabil, să fie convocată o „Convenţie” care să reunească principalele 

părţi interesate în dezbaterea celor patru teme menţionate: guvernele şi 

parlamentele ţărilor membre şi candidate, Comisia şi Parlamentul 

European – în total 105 membri şi tot atâţia supleanţi, cu un Prezidiu 

format din 12 (ulterior, au devenit 13) personalităţi politice europene 

desemnate dintre membrii Convenţiei şi avându-l în frunte pe fostul 

preşedinte francez Valéry Giscard d’Estaing. Convenţia privind viitorul 

Europei (numită şi Convenţia Europeană) a debutat la 28 februarie 2002 

şi şi-a finalizat lucrările la 10 iulie 2003, iar rezultatul activităţii sale – un 

proiect de Tratat Constituţional – împreună cu concluziile dezbaterilor la 

nivel naţional în fiecare stat participant vor constitui punctul de plecare 

pentru negocierile propriu-zise din cadrul CIG.   

Se discută mult despre întărirea Uniunii Europene, despre eficienti-

zarea instituţiilor sale şi apropierea lor de cetăţeni. În anumite limite, 

acestea pot fi considerate obiective de bază ale UE, însă definirea obiec-

tivului fundamental, a „finalităţii politice” a Uniunii Europene de mâine, 

înseamnă şi identificarea „raţiunii de a fi” pentru construcţia comunitară 

în următoarele decenii. În noul context internaţional, UE aspiră la un loc 

mai vizibil şi mai eficient la nivel global, la asumarea unor responsa-

bilităţi sporite pe scena mondială, obiectiv ce poate fi atins doar prin 

crearea unei Europe unite, căreia UE să-i ofere modelul său unic de inte-

grare bazată pe diversitate, libertate şi solidaritate.  

Cu 50 de ani în urmă, o generaţie de politicieni vizionari a deschis 

calea spre reconciliere şi progres pe continentul nostru, prin crearea 

Comunităţilor Europene. Astăzi, este rândul altei generaţii, beneficiară a 

acestei moşteniri, să răspundă imensei provocări de a da o formă nouă 

Europei. Convenţia Europeană are o misiune crucială, aceea de a propune 
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un concept pentru o Uniune Europeană de dimensiunea continentului, 

adaptată secolului XXI, concept care să aducă unitate Europei, respec-

tându-i, în acelaşi timp, diversitatea.  

§2. Temele aflate pe agenda Convenţiei Europene 

Aşa cum am menţionat, Consiliul European de la Nisa, din decembrie 

2000, a identificat patru mari subiecte pentru agenda următoarei CIG: 

repartizarea competenţelor între nivelul comunitar şi cel naţional, simpli-

ficarea Tratatelor, rolul parlamentelor naţionale şi statutul Cartei Dreptu-

rilor Fundamentale. O prezentare succintă a acestora ne va permite 

înţelegerea dezvoltărilor din cadrul Convenţiei privind viitorul Europei. 

2.1. Repartizarea competenţelor  

Actualele Tratate (TUE, TCE) conţin deja o repartizare a compe-

tenţelor: Comunitatea Europeană şi Uniunea Europeană au o competenţă 

de atribuire în domenii exclusive (politica comercială comună, politica de 

concurenţă, politica agricolă comună, moneda unică etc.) şi în domenii de 

competenţă mixtă.  

Această repartizare suferă însă de unele neajunsuri: pe de o parte, 

articolele în cauză nu sunt redactate de o manieră omogenă, pentru că ele 

corespund unor momente diferite ale construcţiei europene (unele sunt 

prea detaliate, altele prea succinte; în general, lungimea unui text din 

Tratat este invers proporţională cu importanţa competenţei la care face 

referire – de exemplu, sunt alocate 5 pagini şi 14 articole cooperării 

judiciare, în timp ce politica de concurenţă, esenţială pentru funcţio-

narea UE, se rezumă la două articole), iar, pe de altă parte, articolele 

amestecă definirea competenţelor cu descrierea spiritului în care 

acestea trebuie exersate. 

În ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, definit prin Tratatul de la 

Maastricht ca element esenţial al funcţionarii mecanismelor de decizie 

comunitară, el ar trebui să se aplice în situaţiile de competenţă mixtă, însă 

maniera în care este enunţat lasă loc pentru interpretări şi ambiguităţi. 

Două exemple pot fi concludente pentru ilustrarea complexităţii 

acestei chestiuni: primul se referă la ocuparea forţei de muncă, tradiţional 

în competenţa statelor membre, dar care evoluează progresiv spre comu-
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nitarizare, însă prin metode interguvernamentale (convergenţa politicilor 

naţionale). Acesta pare a fi cel mai acceptat mod de a transfera un 

domeniu de competenţă naţională spre cea comunitară. Al doilea exemplu 

priveşte Politica Agricolă Comună; în acest caz, principiul subsidiarităţii 

ar putea dicta descentralizarea unor subvenţii agricole dinspre Bruxelles 

către statele membre. Apare însă o nouă dilemă, legată de riscul perce-

perii unei astfel de măsuri drept o involuţie a UE şi un atentat la prin-

cipiul solidarităţii care a menţinut edificiul comunitar timp de o jumătate 

de secol.  

Existau şi alte opinii care doreau să folosească dezbaterea privind 

competenţele naţionale pentru a extinde aria problematicii de la nivelul 

comunitar-naţional spre cel naţional-subnaţional. Sensul Declaraţiei de la 

Nisa era însă clar: funcţionarea Uniunii depinde doar de repartizarea com-

petenţelor între nivele superioare de decizie, toate mecanismele decizio-

nale din interiorul unei ţări rămânând în competenţa exclusivă a acesteia. 

Delimitarea competenţelor este strâns legată de stabilirea unei ierarhii 

clare a normelor, de raţionalizarea şi simplificarea procedurilor de decizie 

şi de descentralizarea sarcinilor executive.  

În principiu, discuţiile asupra repartizării competenţelor urmau să se 

poarte în jurul a două curente principale de idei: unul care viza îmbună-

tăţirea funcţionării actualei Uniuni prin metoda paşilor mărunţi, centrată, 

în special, pe reforma instituţională, fără să respingă însă procesul 

constituţional, adică o reformă limitată, o „Nisa+”; celalalt avea în vedere 

un salt calitativ care să ducă la o uniune cu adevărat politică, cu elemente 

federale de substanţă. 

Dezbaterea asupra delimitării competenţelor trebuia, deci, plasată 

într-un context politic mai larg, care să ţină cont de următoarele conside-

rente: deficitul democratic existent la nivelul Uniunii, cu impact negativ 

direct asupra modului în care opinia publică percepe procesul de integrare 

europeană; globalizarea tot mai pronunţată a unor domenii ca securitatea 

şi mediul, concomitent cu cererea crescândă din partea cetăţenilor de a 

participa la procesele de decizie; necesitatea realizării unei reforme 

cuprinzătoare a instituţiilor europene şi a metodelor de lucru ale acestora; 

adâncirea procesului de integrare europeană, percepută ca o premisă 

importantă în direcţia materializării conceptului de guvernare globală. 

Delimitarea competenţelor trebuia gândită şi prin prisma dinamicii 

procesului de integrare europeană, ceea ce presupune o definire flexibilă 
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a misiunilor Uniunii. O delimitare rigidă a competenţelor ar fi un răspuns 

inadecvat la dinamica lumii reale. Uniunea Europeană/Comunitatea 

Europeană nu dispune decât de acele competenţe ce-i sunt atribuite prin 

Tratat. În esenţă, acestea sunt competenţe legislative, competenţele 

ne-legislative (executive) fiind exercitate doar cu titlu subsidiar. În 

principiu, se pot defini, cu o rigoare relativă, trei categorii de competenţe 

ale Uniunii: competenţe în exclusivitate la nivelul UE (politica comer-

cială comună, resursele biologice ale mării, politica monetară în spaţiul 

Euro); competenţe partajate (mixte) între UE şi statele membre (domenii 

în care statele membre pot legifera atât timp cât Uniunea nu a legiferat, 

după care acestea nu mai pot interveni în câmpul legislaţiei comunitare – 

de exemplu, politica agricolă comună, politica de concurenţă, protecţia 

consumatorilor etc.); competenţe complementare (când Uniunea se limi-

tează să sprijine acţiunea statelor membre, puterea legislativă rămânând 

un atribut al acestora din urma – de exemplu, educaţia şi cultura, 

cooperarea pentru dezvoltare etc.). 

2.2. Rolul parlamentelor naţionale  

Problema a apărut pe fondul consolidării poziţiei Parlamentului 

European şi a adâncirii deficitului democratic la nivelul UE. O serie de 

state membre UE erau favorabile creşterii vizibilităţii legislativelor naţio-

nale pentru a asigura o contrapondere Parlamentului European, ieşit câşti-

gător după fiecare revizuire a Tratatelor. Principala problemă care se 

pune aici este însă în ce măsură parlamentele naţionale pot participa 

efectiv la deciziile privind afacerile europene în situaţia în care compe-

tenţele aparţin exclusiv Comunităţii şi cât de eficient poate fi controlul lor 

asupra propriilor guverne în chestiuni de competenţă mixtă.  

Au mai existat preocupări de a da parlamentelor naţionale o mai mare 

vizibilitate pe scena europeană, iar, în prezent, funcţionează un comitet 

format din preşedinţii comisiilor parlamentare pentru afaceri europene 

(COSAC – Conferinţa organelor specializate în afaceri comunitare), însă 

rolul său este limitat, deoarece se reuneşte doar de două ori pe an. Liniile 

pe care era de aşteptat să evolueze discuţia pe această temă în cadrul Con-

venţiei Europene aveau în vedere consolidarea puterilor parlamentelor 

naţionale în raport cu guvernele din statele respective, dezvoltarea siste-

matică a formelor de consultare şi cooperare între Parlamentul European 
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şi parlamentele naţionale şi atribuirea, atât parlamentelor naţionale, cât şi 

PE a unei puteri constituante pe care să o exercite împreună cu guvernele 

naţionale. 

2.3. Simplificarea Tratatelor  

Subiectul comportă două aspecte: pe de o parte, este vorba de o 

chestiune aparent tehnică, de reunire într-un singur text a conţinutului 

Tratatelor comunitare adoptate succesiv (elaborarea unui Tratat de bază al 

UE); problema este delicată, deoarece modificarea radicală a percepţiei 

opiniei publice asupra unor domenii de competenţă comună poate crea 

dificultăţi la ratificarea unui nou Tratat (de exemplu, energia atomică; din 

acest motiv, institutul de la Florenţa a omis Tratatul Euratom din lucrarea 

sa privind temele viitoarei CIG). Rescrierea Tratatelor putea conduce şi la 

presiuni din partea euro-scepticilor, cărora li se oferă, astfel, o cale de a 

respinge dispoziţii mai vechi din dreptul comunitar, pentru care nu există 

alte căi legale de a fi denunţate.  

Al doilea aspect se referă la posibilitatea elaborării, cu acest prilej, a 

unei Constituţii Europene, scurtă, precisă, după modelul constituţiilor 

naţionale. Aceasta ar oferi avantajul separării prevederilor fundamentale, 

ce nu pot fi adoptate sau modificate decât prin ratificarea de către parla-

mentele naţionale, de dispoziţiile cu caracter tehnic din Tratatele actuale 

(cele care descriu politicile comunitare) – care ar urma sa fie supuse unor 

proceduri comunitare de revizuire, mai simple şi mai flexibile. 

2.4. Statutul Cartei Drepturilor Fundamentale (CDF)  

CDF este un document politic elaborat de către o Convenţie creată în 

acest scop şi adoptat în mod solemn de către Consiliul European de la 

Nisa, din decembrie 2000. Ea regrupează ansamblul drepturilor funda-

mentale ale omului într-un cadru unic şi introduce şi o serie de drepturi 

noi (dreptul la buna guvernare, accesul la noile tehnologii etc). Deşi 

iniţial s-a dorit ca acest text să fie încorporat în Tratatul de la Nisa, opo-

ziţia a şase state membre (Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Finlanda, 

Suedia şi Olanda) a făcut să rămână doar la nivel de document politic. 

Cu toate acestea, Carta Drepturilor Fundamentale produce deja efecte 

politice (s-au făcut referiri la ea în rapoartele privind situaţia din Austria, 

după intrarea la guvernare a partidului lui Georg Heider), normative 
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(decurgând din angajamentele PE şi Comisiei Europene de a considera 

Carta ca element de referinţă în adoptarea legislaţiei comunitare) şi chiar 

jurisdicţionale (Carta este considerată un parametru de referinţă de către 

Curţile constituţionale din Germania şi Spania). În perspectiva adoptării 

unui Tratat Constituţional al UE, CDF ar urma să fie parte integrantă a 

acestuia. Efectul direct al unei astfel de evoluţii ar fi transferarea şi 

tratarea unitară a problematicii drepturilor omului la nivel european. 

O evaluare succintă a tematicii propuse la Nisa pentru viitoarea CIG 

arată că problema centrală o constituie repartizarea competenţelor. Abor-

darea rolului parlamentelor naţionale este lipsită de substanţă dacă nu se 

realizează o delimitare clară a atribuţiilor între nivelul naţional şi cel 

comunitar, simplificarea Tratatelor poate fi abordată independent doar 

dacă se limitează la simplificarea textelor fără un demers în profunzime, 

iar problema Constituţiei Europene rămâne neclară atâta timp cât nu se 

specifică ce fel de entitate este Uniunea Europeană şi cum se distinge ea 

pe plan extern (deci, tot repartizarea competenţelor între diferitele nivele 

de decizie). În fine, statutul Cartei Drepturilor Fundamentale este strâns 

legat de dezbaterea privind simplificarea Tratatelor.  

Convenţia Europeană, creată ca forum de pregătire a viitoarei CIG, 

şi-a desfăşurat lucrările pe parcursul a 16 luni, în 26 reuniuni plenare şi în 

11 grupuri de lucru, având ca teme: principiul subsidiarităţii; integrarea 

CDF; personalitatea juridică a UE; rolul parlamentelor naţionale; compe-

tenţele complementare; guvernarea economică; acţiunea externă a UE; 

apărarea europeană; simplificarea instrumentelor şi procedurilor; liber-

tate, securitate şi justiţie; Europa socială. La dezbateri au participat dele-

gaţiile guvernelor şi parlamentelor din cele 15 state membre UE şi 13 ţări 

candidate, reprezentanţi ai Parlamentului European şi Comisiei Europene, 

precum şi observatori din partea Comitetului Regiunilor, Comitetul 

Economic şi Social şi partenerilor sociali europeni.  

A fost pentru prima dată în istoria procesului de integrare europeană 

când probleme esenţiale privind viitorul Uniunii erau discutate împreună, 

de pe poziţii egale, de către actualele state membre şi ţările candidate. 

Specificul activităţii Convenţiei Europene constă în aceea că ea nu a 

constituit o structură interguvernamentală, deoarece nu avea mandat din 

partea guvernelor statelor participante, dar nici una parlamentară, pentru că 

membrii săi nu erau aleşi de către cetăţeni. Prezenţa în Convenţie a unui 

număr mare de personalităţi cu statură europeană crea premizele ca, în 
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eventualitatea unor soluţii consensuale, viitoarea Conferinţă interguver-

namentală să poată prelua formulele identificate la nivelul acestui forum. 

Lucrările Convenţiei s-au desfăşurat în trei etape. O primă fază, cea de 

prezentare şi culegere a opiniilor, a acoperit perioada martie-iulie 2002. 

În faza a doua, prevăzută pentru intervalul septembrie-decembrie 2002, 

Convenţia s-a concentrat pe analizarea şi dezbaterea pe fond a poziţiilor 

expuse, iar în ultima etapă, între ianuarie şi 10 iulie 2003, au fost 

elaborate şi definitivate propunerile ce vor fi înaintate Conferinţei inter-

guvernamentale.  

§3. Principalele opţiuni 

După aproape opt luni de dezbateri şi reflecţii, timp în care a fost greu 

de decelat o tendinţă majoritară în cadrul Convenţiei, la sfârşitul lunii 

octombrie 2002, Preşedintele Valery Giscard D’Estaing a prezentat un 

proiect preliminar de Tratat Constituţional al UE. Proiectul care avea 

rolul de a canaliza discuţiile şi a le orienta spre un rezultat convergent 

urma să fie supus aprobării plenului Convenţiei la începutul anului 2003, 

incorporând şi rezultatele celor 11 grupuri de lucru. 

Conform acestui document, structura viitorului Tratat al UE urma să 

se articuleze în trei parţi: arhitectura constituţională a UE; politicile şi 

acţiunile Uniunii (cuprinzând bazele juridice ale Tratatului şi specificând 

pentru fiecare domeniu tipul de competenţă, acţiunile şi procedurile); 

dispoziţii generale şi tranzitorii. La acestea urmau să se adauge un număr 

de protocoale adiţionale. Partea constituţionala era precedată de un 

preambul definind sintagma de „Uniune” (cu alternativele „Uniunea 

Europeană”, „Statele Unite ale Europei” sau „Europa Unită”), valorile şi 

obiectivele ei.  

Proiectul preliminar de Tratat definea UE drept o „Uniune de state 

europene, care îşi conservă identitatea naţională, îşi coordonează politi-

cile la nivel comunitar şi exercită, printr-un model federal, anumite com-

petenţe comune, care urmează a fi definite”. CDF urma să fie integrată 

părţii constituţionale a Tratatului, iar repartizarea competenţelor se arti-

cula în patru categorii: competenţe exclusive ale Uniunii; competenţe 

partajate între Uniune şi statele membre; domenii de competenţă unde 

Uniunea susţine sau coordonează acţiunile statelor membre, fără a deţine 

competenţe legislative; politici comune gestionate conform unor moda-
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lităţi specifice (PESC, politica de apărare comună, dimensiunea penală 

a JAI). Era consacrat principiul potrivit căruia toate competenţele 

neatribuite Uniunii prin Tratatul Constituţional revin, de drept, statelor 

membre. 

În cadrul secţiunii „Instituţii”, se menţiona existenţa unui cadru 

instituţional unic al Uniunii, renunţându-se la structura în pilieri introdusă 

prin Tratatul de la Maastricht. Erau, de asemenea, inserate două articole 

distincte privind „Preşedintele Consiliului European” şi, respectiv, 

„Congresul Popoarelor Europei” – chestiuni controversate şi intens 

dezbătute în cadrul lucrărilor Convenţiei. O secţiune specială era dedicată 

„vieţii democratice a Uniunii”, fiind prevăzută o procedură electorală 

uniformă pentru alegerile privind Parlamentul European şi transparenţa 

deplină a reuniunilor Consiliului, atunci când acestea vizează aspecte 

legislative. Conform acestui proiect, finanţarea acţiunilor Uniunii urma să 

se realizeze integral din resursele proprii ale acesteia. Sunt definite 

modalităţile de reprezentare a Uniunii în relaţiile internaţionale şi este 

înscrisă posibilitatea unor relaţii privilegiate între Uniune şi vecinii săi. 

Documentul precizează, de asemenea, procedurile de aderare, suspendare 

a drepturilor de membru şi de retragere voluntara din Uniune. 

Deşi proiectul creiona doar scheletul viitorului Tratat al Uniunii, el a 

marcat un semnificativ pas înainte în aprofundarea dezbaterilor din cadrul 

Convenţiei şi clarificarea perspectivelor politico-instituţionale ale Uniuni 

lărgite. Au existat unele reproşuri formulate, mai ales în culisele 

reuniunii, la adresa manierei puţin transparente în care Prezidiul Con-

venţiei şi, mai ales, preşedintele Valery Giscard d’Estaing, au pregătit 

documentul, dar majoritatea membrilor Convenţiei au primit bine 

proiectul, care a devenit, astfel, baza de lucru pentru definitivarea opţiu-

nilor tuturor actorilor implicaţi. 

Odată cu încheierea lucrărilor celor 11 grupuri de lucru, începând cu 

ianuarie 2003, Convenţia a intrat în faza sa finală. În această perioadă, au 

apărut o serie de documente ce conceptualizau viziuni coerente, dar 

diferite asupra viitoarei arhitecturi instituţionale a UE. Cele mai impor-

tante dintre acestea au fost memorandumul Benelux, comunicarea Comi-

siei Europene şi propunerea franco-germană privind reforma institu-

ţională a Uniunii, care au polarizat în mod particular atenţia. Împreună cu 

poziţia specifică a Marii Britanii, acestea defineau, practic, principalele 

opţiuni în faţa Convenţiei privind viitorul Europei. 
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Propunerea Benelux sublinia necesitatea eficientizării instituţiilor UE 

existente, fără crearea de noi organisme. Uniunea trebuie să-şi consoli-

deze componentele instituţionale care promovează interesul comun, cu 

referire directă la Comisia Europeană care, în viziunea celor trei state 

semnatare, va fi „motorul” integrării Uniunii lărgite. Erau avansate o serie 

de propuneri pentru întărirea funcţiilor Comisiei şi Parlamentului Euro-

pean: preşedintele Comisiei să fie ales de către Parlamentul European 

prin votul a 3/5 din membrii săi, Consiliul European urmând a se pro-

nunţa cu majoritate calificată asupra acestei alegeri; Comisia va avea un 

număr redus de membri, statele fiind reprezentate pe baza principiului 

parităţii; Comisia va trebui sa aibă dreptul de iniţiativă exclusiv pentru 

aspectele legislative şi va avea responsabilitatea monitorizării implemen-

tării legislaţiei comunitare, sub controlul direct al Curţii de Justiţie a UE. 

Parlamentului European trebuie să i se recunoască rolul de „co-legis-

lator” alături de Consiliu, inclusiv în domeniul elaborării bugetului; era 

prevăzută extinderea procedurii de co-decizie la noi domenii: politicile de 

azil şi migraţie, cooperarea judiciară în materie civilă şi lupta împotriva 

criminalităţii, în paralel cu folosirea votului cu majoritate calificată. 

Consiliul European urma să joace un rol sporit în impulsionarea 

dezvoltării Uniunii şi definirea politicilor strategice, inclusiv în sfera 

PESC, dar statele Benelux respingeau ideea desemnării unui preşedinte al 

Consiliului European care să fie numit din afara membrilor acestuia şi pe 

o perioadă mai lungă de şase luni. În ceea ce priveşte Consiliul UE, era 

favorizat sistemul actual de rotaţie a preşedinţiilor la şase luni.  

Ţările Benelux propuneau ca funcţiile de înalt Reprezentant pentru 

PESC şi cea de Comisar pentru relaţii externe să fie îndeplinite de o 

singură persoană, care să fie vice-preşedinte al Comisiei, să-şi desfăşoare 

activitatea sub autoritatea Consiliului şi să fie responsabilă pentru 

reprezentarea externă a Uniunii în toate aspectele legate de PESC, 

inclusiv drept de iniţiativă. Această persoană urma să fie numită de către 

Consiliul European, prin vot cu majoritate calificată, de comun acord cu 

preşedintele Comisiei. În această abordare, preşedintele Comisiei urma să 

prezideze Consiliul Afaceri Generale (CAG), iar înaltul Reprezen-

tant/Comisarul pentru relaţii externe să conducă Consiliul Relaţii Externe 

(Relex). Parlamentele naţionale vor trebui să dispună de mijloace mai 

eficiente de exercitare a controlului asupra activităţii reprezentanţilor 

guvernelor proprii la nivelul Consiliului, inclusiv prin posibilitatea de a 
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aviza propunerile legislative ale Comisiei Europene şi prin întărirea 

rolului COSAC (care reuneşte şefii comisiilor parlamentare specializate 

în afaceri comunitare). 

În viziunea Comisiei Europene, alegerea preşedintelui acestei instituţii 

ar trebui să se facă de către Parlamentul European cu o majoritate de 2/3 

din totalul membrilor acestei instituţii. Comisia ar deveni astfel 

responsabilă atât în faţa PE, cât şi a Consiliului European. Prerogativele 

legislative ale Uniunii ar fi împărţite între Comisie şi PE, iar toate actele 

legislative ar urma să fie iniţiate exclusiv la propunerea Comisiei Euro-

pene şi adoptate prin codecizie de către Consiliul UE şi PE, fără a exista 

posibilitatea de veto din partea statelor membre. 

Era propusă generalizarea votului cu majoritate calificată, iar pentru 

anumite domenii considerate mai sensibile se avea în vedere recursul la o 

dublă majoritate, a statelor şi a populaţiei Uniunii. 

Comisia propunea păstrarea actualului sistem de rotaţie a preşedinţiei 

semestriale pentru Consiliul European, Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii 

Externe (CAGRE) şi Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). 

Pentru toate celelalte Consilii, era prevăzută alegerea unui preşedinte pe 

durata unui an, pentru a se imprima o mai mare continuitate activităţii. 

Sunt întărite funcţiile Comisiei şi în ceea ce priveşte supravegherea 

respectării de către statele membre a orientărilor în materie de politică 

economică şi disciplină bugetară. În planul relaţiilor externe, Comisia 

europeană propunea crearea funcţiei de Secretar al Uniunii, care ar 

funcţiona ca un ministru al afacerilor externe al UE şi ar deţine şi postul 

de vice-preşedinte al Comisiei. Secretarul Uniunii ar urma să fie numit de 

comun acord de Consiliul European şi preşedintele Comisiei, rolul său 

fiind acela de a asigura coerenţa între acţiunile de politică externă ale UE 

şi celelalte acţiuni având incidenţă pe planul relaţiilor externe, de 

exemplu în domeniul relaţiilor comerciale şi în politica de dezvoltare 

promovată de Uniune. 

A treia opţiune de bază a constituit-o propunerea franco-germană 

privind arhitectura instituţională a UE. Documentul susţinea ideea unui 

Tratat constituţional al UE, având integrată Carta Drepturilor Fundamen-

tale, şi redefinea echilibrul instituţional Consiliu UE – Comisie Euro-

peană – Parlament European.  

Principalul element al propunerii franco-germane de reformă institu-

ţională îl reprezintă alegerea cu majoritate calificată a unui preşedinte al 
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Consiliului European, pentru un mandat de cinci ani (sau de 2,5 ani, cu 

posibilitatea reînnoirii). Atribuţiile sale ar consta în pregătirea şi con-

ducerea lucrărilor Consiliului European, supravegherea implementării 

deciziilor acestuia şi reprezentarea Uniunii pe scena internaţionala cu 

ocazia reuniunilor şefilor de stat şi de guvern, fără a afecta responsabi-

lităţile în acest domeniu ale Comisiei şi ministrului de externe al UE. 

Preşedintele Comisiei Europene ar urma să fie ales de către 

Parlamentul European, cu majoritatea calificată, consolidând astfel rolul 

Comisiei şi conferind un plus de legitimitate preşedintelui său care va 

avea o responsabilitate recunoscută în constituirea echipei (colegiului) de 

comisari. După aprobarea de către PE, membrii comisiei Europene ar 

urma să fie numiţi de către Consiliu, cu votul majorităţii calificate. 

Comisia ar fi, astfel, responsabilă atât în faţa Parlamentului European, cât 

şi în faţa Consiliului European. Cea de-a treia instituţie a triunghiului 

decizional european, Parlamentul European, ar avea, în viziunea 

franco-germană, o putere sporită şi responsabilităţi mai clar definite, 

derivând inclusiv din extinderea procedurii de co-decizie, în funcţie de 

generalizarea votului cu majoritate calificată în Consiliul UE.  

În ceea ce priveşte Consiliul UE, se propunea o distincţie clară între 

activităţile sale operaţionale şi cele legislative: CAGRE se va diviza în 

CAG (afaceri generale) şi Relex (relaţii externe) – primul fiind prezidat 

de Secretarul General al Consiliului, iar al doilea, de către viitorul 

ministru european al afacerilor externe. Consiliile Ecofin, Eurogrup 

(miniştrii de finanţe ai statelor din zona Euro) şi JAI îşi vor alege 

preşedinţii dintre membrii lor, pentru perioade de doi ani, în timp ce 

pentru restul Consiliilor va funcţiona principiul actual al rotaţiei la 

preşedinţie, în condiţii de egalitate între statele membre. 

Franţa şi Germania susţineau înfiinţarea unui post de „ministru 

european al afacerilor externe” care să reunească într-un mandat unic 

atribuţiile Înaltului Reprezentant pentru PESC şi cele ale Comisarului 

european pentru relaţii externe. Numit de către statele membre, de comun 

acord cu preşedintele Comisiei, acesta va avea un statut special în cadrul 

Comisiei Europene, fiind deservit în acest sens de un Serviciu Diplomatic 

European, parte integrantă a DG-Relex. Ministrul european al afacerilor 

externe va avea drept de iniţiativă în sfera PESC. Un element important al 

propunerii franco-germane îl reprezintă adoptarea deciziilor de PESC cu 
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majoritate calificată, unanimitatea fiind menţinută doar în cazul deciziilor 

cu implicaţii asupra politicii de securitate şi apărare. 

Parlamentele naţionale ar urma să intervină în controlul aplicării 

subsidiarităţii, printr-un mecanism de „alertă timpurie”. Deşi nu menţio-

nează în ce constă acesta, documentul franco-german propunea instituirea 

unui dialog anual între parlamentarii europeni şi cei naţionali, în cadrul 

unui „Congresul al Popoarelor”.  

Am menţionat, ca opţiune specifică, şi poziţia Marii Britanii. Aceasta 

susţinea soluţia unui Preşedinte permanent al Consiliului European, cu 

mandat complet (full time), care să nu îndeplinească, concomitent, şi 

funcţii la nivel naţional, ceea ce i-ar permite să se concentreze pe elabo-

rarea politicilor strategice ale Uniunii, deziderat ce nu poate fi realizat în 

actualele condiţii, când Preşedinţia se schimbă la fiecare şase luni. Era 

avansată ideea unei Preşedinţii colective a Consiliului UE (pentru un 

mandat de 2,5 ani) care ar avea avantajul asigurării unei reprezentări mai 

echitabile şi a posibilităţii de a accede mai rapid la aceasta funcţie pentru 

toate statele membre.  

Deşi, iniţial, Marea Britanie nu a agreat ideea alegerii preşedintelui 

Comisiei Europene de către Parlamentul European, ulterior şi-a nuanţat 

poziţia, acceptând soluţia ca alegerea să se facă de PE în baza unei propu-

neri a Consiliului European sau direct de către Parlament, dar cu o 

majoritate calificată suficient de puternică pentru a evita partizanatul 

politic al Comisiei (pentru a-şi putea îndeplini misiunea, Comisia trebuie 

să-şi păstreze independenţa, ceea ce nu s-ar întâmpla, în opinia britanică, 

dacă alegerea preşedintelui ar fi făcută de către PE, dominat de una sau 

alta din principalele familii politice europene). Britanicii nu erau de acord 

ca ministrul european de externe să răspundă în faţa Comisiei sau a PE. 

Pe de altă parte, poziţia britanică era fermă în ceea ce priveşte necesitatea 

consolidării rolului Comisiei de apărător al intereselor comune, mai ales 

în plan economic şi al luptei împotriva criminalităţii organizate. 

Fiecare stat sau instituţie reprezentată în Convenţie avea propria sa 

viziune despre cum ar trebui să arate viitorul Tratat Constituţional. Am 

menţionat aici doar acele opţiuni care au reuşit să atragă susţinere şi din 

partea altor participanţi şi s-au regăsit, într-o proporţie considerabilă, în 

compromisul final al proiectului de document propus de către Convenţie. 

La nivelul Convenţiei Europene, dezbaterea privind perspectivele refor-

mei instituţionale a UE a reliefat atât existenţa unor zone de convergenţă, 



Tratatul Constituţional: o idee abandonată? 42 

dar şi poziţii nuanţate. Majoritatea poziţiilor exprimate convergeau către 

ideea consolidării triunghiului instituţional Consiliu – Comisie – Parla-

ment European, prin definirea mai clară a atribuţiilor fiecărui element 

component şi păstrarea echilibrului între acestea. Era larg susţinută 

extinderea votului cu majoritate calificată în Consiliu şi a procedurii de 

codecizie cu Parlamentul European, alegerea Preşedintelui Comisiei de 

către PE, creşterea rolului UE pe scena internaţională, inclusiv prin 

desemnarea unui ministru al afacerilor externe – post rezultat din 

fuziunea funcţiei de înalt reprezentant pentru PESC cu cea ce Comisar 

pentru relaţii externe.  

Cele mai disputate subiecte au fost legate de Preşedinţia Consiliului 

European şi a Consiliului UE unde, în general, punctele de vedere expri-

mate s-au raliat celor trei direcţii principale: propunerea franco-germană, 

memorandumul Benelux – comunicarea Comisiei (aceste două documente 

fiind, practic, complementare) şi poziţia britanică (relativ izolată, dar fermă 

şi cu unele componente susţinute de alte state). Punctul principal de 

dezacord – alegerea unui preşedinte al Consiliului European şi renunţarea 

sau nu la sistemul rotaţiei semestriale a Preşedinţiei Consiliului UE – a 

dus la o polarizare între statele mari şi cele mici ale Uniunii. 

Pe de o parte, ţările mari vizau o reformă care să menţină un rol 

important pentru Consiliul UE şi să nu aibă ca rezultat o creştere dispro-

porţionată a rolului Comisiei Europene. Compromisul franco-german a 

fost gândit ca o soluţie care să ralieze în jurul său majoritatea vocilor, 

păstrând, totodată, delicatul echilibru instituţional. Pe de altă parte, statele 

mici, în general, au exprimat reticenţe faţă de ideea alegerii unui preşe-

dinte permanent al Consiliului European, considerând că trebuie menţinut 

actualul sistem de rotaţie şi că prin formula „dublei Preşedinţii” (a 

Consiliului European şi a Comisiei Europene) s-ar crea o concurenţă 

neproductivă la nivelul procesului decizional european. Principala lor 

temere era legată de perspectiva formalizării „hegemoniei” statelor mari, 

prin alegerea preşedintelui Consiliului European doar din rândul acestora 

din urmă.  

Câteva cuvinte despre poziţia României la momentul când se 

cristalizau principalele opţiuni privind arhitectura instituţională a viitoarei 

UE. Noul context european în care România va evolua în următorii ani, 

determinat, pe de o parte, de intrarea, după Consiliul European de la 

Copenhaga, a procesului de extindere a Uniunii Europene într-o fază 
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nouă, iar, pe de altă parte, de invitaţia primită la Praga, de aderare la 

NATO, făcea necesară analiza rolului pe care ţara noastră îl poate juca ca 

viitor membru al UE: punte de legătură între Vest şi Est, placă turnantă a 

intereselor europene spre zona Caucazului, actor important pentru 

protejarea frontierei estice a UE, element-cheie pentru securitatea regiunii 

din care face parte. Percepţia pe care celelalte state UE o vor avea despre 

România în viitor depindea inclusiv de abordarea noastră în cadrul 

Convenţiei, iar România trebuia să-şi joace cartea geografiei ei, plecând 

de la realitatea că este cel mai mare stat din vecinătatea sa integrată (sau 

integrabilă) în Uniunea europeană şi NATO şi că este de aşteptat ca rolul 

său de factor de echilibru regional să crească, în contextul noilor dez-

voltări internaţionale. 

Definirea poziţiei României în raport cu modelele de reformă 

instituţională avansate în cadrul Convenţiei Europene reclama, de aceea, 

luarea în considerare a unui complex de factori: interesele noastre din 

perspectiva de viitor stat membru al UE, necesitatea menţinerii echili-

brului instituţional la nivelul UE şi punctele de vedere ale celorlalţi actori 

implicaţi. Analiza trebuia să plece de la necesitatea respectării dublei 

legitimităţi a UE, naţională şi comunitară, precum şi de la faptul că 

dezechilibrarea triunghiului instituţional Comisie – Consiliu – Parlament 

European va afecta funcţionarea sistemului comunitar în ansamblul său. 

Secretul evoluţiei construcţiei comunitare timp de 50 ani constă tocmai în 

aplicarea cu inteligenţă politică a principiului reprezentării intereselor, 

care presupune respectarea acestui echilibru dinamic şi delicat între cele 

trei instituţii cu atribuţii decizionale.  

Plecând de la aceste elemente, poziţia României privind arhitectura 

instituţională a UE avea în vedere următoarele opţiuni:  

– România susţinea ideea unei UE constituită ca o federaţie de 

state-naţiune, construită pe doi piloni (primul comunitar, iar al doilea 

interguvernamental), expresie concomitentă a două Uniuni: una econo-

mică şi monetară, iar cealaltă politică. În viziunea autorităţilor române, 

Uniunea Europeană are nevoie de personalitate juridică şi de un Tratat 

Constituţional. Acesta trebuie să fie un document unic, care să integreze 

actualele Tratate de bază ale UE şi Carta Drepturilor Fundamentale, îmbi-

nând cele două dimensiuni, comunitară şi interguvernamentală, delimi-

tând competenţele comunitare de cele ale statelor membre şi stabilind 

locul cetăţeanului european în acest ansamblu. 
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– Consiliul European ar trebui să revină la rolul său de „instanţă 

supremă” în procesul decizional comunitar, iar existenţa unui preşedinte 

al Consiliului European, cu un mandat precis şi atribuţii limitate care să 

elimine suprapunerile de competenţe şi excesul de putere, ar contribui la 

creşterea coerenţei acţiunii UE. Consiliul UE ar continua să reprezinte 

instituţia care reflectă interesele statelor membre în cadrul Comunităţii, 

însă activitatea acestuia trebuie raţionalizată, iar funcţiile sale mai clar 

delimitate. În ceea ce priveşte Comisia Europeană, poziţia României era 

ca preşedintele acestei instituţii să fie ales de Parlamentul European, la 

propunerea Consiliului European, asigurându-se în acest fel o legitimitate 

deplină în faţa Comunităţii, iar pentru Parlamentul European era susţinută 

generalizarea procedurii de co-decizie cu Consiliul UE. Înfiinţarea unui 

post de „ministru european al afacerilor externe” era considerată utilă 

pentru eficienţa şi vizibilitatea Uniunii, fiind susţinută formula 

franco-germană: „Consiliul European numeşte, cu majoritate calificată şi 

în acord cu preşedintele Comisiei, pe ministrul european al afacerilor 

externe; acesta participă, ca membru cu statut special, la reuniunile Comi-

siei şi prezidează Consiliul Relex; Comisia Europeană nu adoptă decizii 

în materie de PESC”. Referitor la crearea unui „Congres al popoarelor” 

(propunerea preşedintelui Giscard d’Estaing), ideea era acceptată doar din 

perspectiva întăririi rolului parlamentelor naţionale, fără însă a se 

transforma într-o nouă instituţie permanenta a UE.  

§4. În căutarea soluţiilor 

Dezbaterile din perioada aprilie-mai 2003, consacrate reformei 

instituţionale a UE, au marcat intrarea lucrărilor Convenţiei „în ultima 

linie dreaptă”. Practic, în perioada rămasă până la încheierea formală a 

activităţii acestui forum, urmau să se confrunte două tendinţe: pe de o 

parte, un grup care încearcă exploatarea maximală a ceea ce este consi-

derată a fi „metoda convenţiei”, în general reprezentanţii statelor mici şi 

ai PE, cu obiectivul obţinerii unui rezultat cât mai concludent al 

Convenţiei, chiar dacă ar fi fost necesară o prelungire în timp a manda-

tului acesteia; pe de altă parte, un grup al cărui lider era Marea Britanie, 

dar din care făceau parte unele state nordice, Italia şi Spania, care pleda 

pentru respectarea calendarului iniţial, iar dacă Convenţia nu era capabilă 

să ajungă la identificarea soluţiilor, aceasta să fie făcută de către CIG. 
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Desfăşurarea dezbaterilor a reliefat, totodată, confruntarea între abordarea 

pro-guvernamentală (consolidarea dimensiunii interguvernamentale a UE, 

în primul rând, printr-o preşedinţie permanentă a Consiliului European şi 

prelungirea duratei preşedinţiilor Consiliilor sectoriale), respectiv, cea 

pro-comunitară (conferirea unor prerogative suplimentare Comisiei 

Europene şi creşterea legitimităţii acesteia prin alegerea preşedintelui ei 

de către PE). Datorită acestor divergenţe, la finele lunii mai 2003, 

Convenţia se afla în impas. Lansată cu 15 luni în urmă, la 28 februarie 

2002, convenţia se dorise o „poveste de succes” a dreptului comunitar, o 

dezbatere democratică exemplară din care să rezulte, într-o totală trans-

parenţă, viitoarea Constituţie a Europei comunitare. Primul care a ridicat 

ştacheta aşteptărilor la un nivel atât de înalt a fost chiar preşedintele 

acestui forum, Valéry Giscard d’Estaing, comparându-l cu convenţia de la 

Philadelphia care a creat Constituţia Statelor Unite ale Americii. Cu o 

luna înainte de final, comparaţia părea însă departe de a fi reală. Lucrările 

Convenţiei începuseră să semene tot mai mult cu un nou „turn Babel”, 

unde interesele naţionale se confruntau cu destinul comun european, iar 

sensibilităţile partizane păreau tot mai greu de depăşit.  

Câteva exemple, luate aproape la întâmplare din sesiunea plenară a 

lunii mai 2003, confirmă această percepţie: o reprezentantă a Olandei 

reclama în intervenţia sa mai mult timp pentru a putea lua în consideraţie 

opiniile grupurilor de presiune ecologiste, în timp ce un grec evoca un 

erou necunoscut din războiul ţării sale pentru independenţă, iar un 

austriac denunţa faptul că reuniunile Convenţiei seamănă tot mai mult cu 

„o piaţă italiană”. Reprezentanţii Italiei au protestat. Un membru sloven al 

Convenţiei cerea „identificarea interesului comun, fără a se pune în 

pericol identitatea fiecăruia”, în timp ce un reprezentant turc a citit un 

discurs presărat cu termeni comunitari extrem de tehnici, pe care mulţi 

din cei prezenţi în sală nu-i înţelegeau. În fine, o reprezentantă daneză 

solicita desfiinţarea Consiliului Economic şi Social, pe motiv că după 

extinderea UE costurile acestei instituţii se vor ridica la 100 milioane 

Euro. Exemplele pot continua: în aceeaşi reuniune, un italian a pledat 

pentru întărirea imunităţii în funcţiile alese, în timp ce un reprezentant 

irlandez concluziona că cetăţenii europeni nu au nici un mijloc de a se 

exprima privind viitorul Europei, iar un estonian exprima teama că statele 

central şi est-europene ar putea deveni membri de „clasa a doua” ai 

Uniunii Europene. 
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Lucrările Convenţiei avansau mai degrabă în discuţiile de pe culoarele 

Parlamentului European, unde cei 210 reprezentanţi ai instituţiilor UE şi 

celor 28 state participante stabileau alianţe şi negociau informal susţineri 

reciproce. Pe măsură ce se apropie momentul 20 iunie 2003, data la care 

preşedintele Giscard d’Estaing trebuia să prezinte rezultatul activităţii 

Convenţiei în faţa Consiliului Europen de la Salonic, presiunea pentru 

găsirea unor formule de compromis acceptabile creştea. 

La începutul lunii iunie, situaţia părea blocată. Un număr de nouă state 

se opuneau reformei instituţionale în formula propusă de Prezidiul 

Convenţiei: Spania, Marea Britanie, Polonia, Danemarca, Suedia, Irlanda, 

Austria, Cipru şi Lituania semnaseră împreună o scrisoare prin care 

cereau ca dezbaterea privind repartizarea competenţelor la nivelul UE să 

nu fie discutată în cadrul Convenţiei, pledând pentru menţinerea formulei 

stabilită la Nisa, în decembrie 2000. Spania se contura a fi „liderul” 

grupului, susţinută puternic de Polonia, ambele considerând că prin 

introducerea sistemului votului cu dublă majoritate (jumătate din numărul 

statelor membre şi 3/5 din populaţia totală a UE) pierdeau din ponderea 

pe care o primiseră la Nisa (atunci ambele state menţionate beneficiaseră 

de statutul de „ţară mare”, primind fiecare câte 27 voturi în Consiliul 

UE). În fapt, noua formulă a dublei majorităţi este mult mai apropiată de 

un sistem echitabil de ponderare a „greutăţii” fiecărui stat membru, 

eliminând imperfecţiunile unui algoritm stabilit anterior, în bună măsură 

sub presiunea timpului şi a politicii de culise. În ceea ce priveşte 

România, introducerea dublei majorităţi ar rezolva problema dezavan-

tajului de la Nisa, când România a primit 14 voturi în Consiliul UE, deşi 

– în baza algoritmului folosit la alocare – am fi putut spera la un număr 

cuprins între 16 şi 18 voturi.  

„Fronda” însă câştiga teren, iar, în scurt timp, numărul ţărilor ce 

doreau menţinerea intactă a textului stabilit la Nisa a crescut la 16. 

Acestea cereau şi menţinerea sistemului de reprezentare în Comisia Euro-

peană după formula „un stat – un comisar”. Preşedintele Valéry Giscard 

d’Estaing remarca, la 9 mai 2003, cu ocazia primirii premiului 

„Charlemagne” ce recompensează în fiecare an o personalitate europeană 

cu contribuţie de excepţie în procesul de unificare a continentului, că: 

„Parodiind un citat celebru, exprimăm prea adesea în cadrul Convenţiei 

ceea ce statele membre încearcă să obţină de la Europa şi prea puţin ceea 

ce statele sunt gata să aducă unificării Europei” (citat preluat de ziarul 
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belgian La libre Belgique, din 2 iunie 2003, într-un articol intitulat 

„Furtuna dinaintea liniştii”).  

În final, soluţia de compromis a constituit-o menţinerea dublei majo-

rităţi, dar cu amânarea momentului aplicării noii formule până în anul 

2009. Tot în 2009 se va renunţa şi la algoritmul „un stat – un comisar”. 

Această amânare a mulţumit, cel puţin pentru moment, pe toata lumea, 

permiţând astfel Convenţiei să avanseze în redactarea proiectului de 

Tratatul Constituţional. 

Un alt subiect sensibil l-a constituit menţionarea sau nu în preambulul 

Tratatului Constituţional a referirii la moştenirea creştină a Europei. În 

ciuda existenţei unui puternic lobby în favoarea unei menţiuni explicite a 

rădăcinilor creştine ale valorilor promovate de UE, forma finală a proiec-

tului de Tratat propus de Convenţie nu reţine această referire, ceea ce nu 

înseamnă că subiectul nu va putea fi redeschis cu ocazia CIG. 

În fine, pentru a nu extinde prea mult exemplele, la începutul lunii 

iunie 2003, cele şase state fondatoare ale UE au încercat, fără prea mult 

succes, să-şi armonizeze poziţiile divergente, într-un efort de a reda 

Convenţiei suflul necesar pentru sesiunea din 13 iunie. Ele nu au putut 

însă găsi un acord asupra propunerii de compromis conform căreia cele 

trei state mici ale grupului urmau să susţină ideea alegerii unui Preşedinte 

permanent al Consiliului European, în schimbul sprijinului celor trei ţări 

mari pentru ca Preşedintele Comisiei Europene să conducă şi lucrările 

Consiliului Afaceri Generale. 

§5. Proiectul de Tratat Constituţional 

Aceasta era situaţia la sfârşitul lunii mai 2003. La plenara din 13 iunie 

2003, participanţii au convenit asupra primelor două părţi din textul 

integrat al viitorului Tratat Constituţional. Documentul urma să fie pre-

zentat liderilor UE de Preşedintele Convenţiei, Valery Giscard d’Estaing, 

la Consiliul European de la Salonic, din 20-21 iunie 2003 şi să servească 

ca bază pentru deciziile viitoarei CIG. Pentru finalizarea părţilor III şi IV 

au mai fost însă necesare alte două reuniuni, una la 4 iulie şi alta la 9-10 

iulie 2003 (pentru dezbaterile din aceste ultime două sesiuni au fost 

depuse aproape 1700 amendamente la proiectul de Tratat Constituţional). 

Proiectul rezultat la încheierea ultimei sesiuni plenare a Convenţiei 

este structurat astfel: Preambul (este evidenţiat că la baza valorilor UE se 
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află „moştenirea culturală, religioasă şi umanistă” a Europei); Partea I. 

Prevederi constituţionale (Titlul I. Definirea şi obiectivele Uniunii; Titlul 

II. Drepturile fundamentale şi cetăţenia Uniunii; Titlul III. Competenţele 

şi acţiunile Uniunii; Titlul IV. instituţiile Uniunii; Titlul V. Exercitarea 

competenţelor Uniunii; Titlul VI. Viaţa democratică a Uniunii; Titlul VII. 

Bugetul Uniunii; Titlul VIII. Uniunea şi vecinătatea apropiată; Titlul IX. 

Apartenenţa la Uniune; Protocolul referitor la rolul parlamentelor naţio-

nale în Uniunea Europeană; Protocolul referitor la aplicarea principiilor 

subsidiarităţii şi proporţionalităţii); Partea a II-a. Carta Drepturilor 

Fundamentale; Partea a III-a. Politicile comune şi punerea în aplicare a 

acţiunilor Uniunii (bazele juridice, detalierea tipurilor de competenţe, 

instrumentelor juridice şi procedurilor care vor fi aplicate în cadrul 

fiecărui domeniu); Partea a IV-a. Dispoziţii generale şi finale. 

Principalele noutăţi în proiectul de document rezultat după reuniunile 

din 13 iunie, 4 şi 9-10 iulie 2003 se referă la: 

a) Extinderea votului cu majoritate calificată la un număr de noi 

domenii, printre care: politica socială, fondurile structurale şi de coe-

ziune, politica agricolă şi regulile de concurenţă aplicabile în agricultură, 

justiţie şi afaceri interne (controlul la frontiere, azil şi imigraţie). 

Domeniile în care este menţinută unanimitatea sunt cele din sfera politicii 

externe şi a politicilor fiscale (în domeniul fiscalităţii, unanimitatea 

rămâne regula, cu excepţia cooperării administrative şi a luptei împotriva 

fraudei fiscale). 

b) Majoritatea calificată va fi definită ca majoritate a statelor membre 

reprezentând 3/5 din totalul populaţiei UE; în cazul în care Consiliul 

adoptă acte legislative fără să dispună de o propunere în acest sens din 

partea Comisiei sau a Ministrului de externe al UE, votul va fi cu 

„majoritate calificată întărită”, reprezentând 2/3 din numărul Statelor 

Membre şi 80% din populaţia Uniunii (sistemul ar urma să intre în 

vigoare la 1 ianuarie 2009). 

c) Procedura de co-decizie (PE-Consiliu) a fost generalizată şi rede-

numită „procedură legislativă”. 

d) Uniunea europeană va avea personalitate juridică şi este reconfir-

mată prioritatea dreptului comunitar asupra legislaţiei naţionale. 

e) Numărul instrumentelor juridice comunitare a fost redus de la 12 la 

5, iar reglementările şi directivele au fost înlocuite de legi şi legi-cadru 

europene; instrumentele juridice ale Uniunii ar urma să cuprindă acte 
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legislative (legea europeană şi legea-cadru europeană), acte non-legis-

lative (regulamentul european şi decizia europeană), acte neobligatorii 

(recomandarea şi avizul). Este introdusă categoria actelor delegate care 

vor permite autorităţii legislative să se concentreze asupra aspectelor 

fundamentale, delegând aspectele tehnice Comisiei. Actele de execuţie 

(regulamentul european de execuţie şi decizia europeană de execuţie) vor 

fi utilizate pentru implementarea actelor legislative şi vor putea fi adop-

tate de către Comisie sau Consiliu. Vor fi prevăzute proceduri specifice 

pentru adoptarea actelor juridice în sfera PESC, a celei de Apărare 

Comună şi în materie penală. 

f) Parlamentele naţionale primesc un rol sporit în procesul politic 

european. În acest sens, proiectul prevede informarea parlamentelor 

naţionale de către Comisia europeană în legătură cu toate propunerile 

legislative pe care aceasta le elaborează, participarea parlamentelor 

naţionale la sistemul de alertă timpurie privind monitorizarea respectării 

principiului subsidiarităţii, extinderea cooperării inter-instituţionale între 

Parlamentul European şi parlamentele naţionale şi consolidarea rolului 

COSAC. 

g) Protocolul asupra respectării aplicării principiilor subsidiarităţii şi 

proporţionalităţii prevede instituirea unui „sistem de alertă timpurie” 

pentru asigurarea respectării principiului subsidiarităţii, posibilitatea 

recursului indirect al parlamentelor naţionale în faţa Curţii de Justiţie a 

UE (prin intermediul statelor membre), Comitetul Regiunilor putând 

adresa direct un astfel de recurs pentru actele legislative în legătura cu 

care Tratatul prevede consultarea sa. 

h) Formula „cooperării consolidate” a fost extinsă şi la domeniul 

PESC, cu excepţia apărării. O „cooperare mai strânsă” poate fi, însă, 

instituită şi în materie de apărare, în virtutea căreia un stat ce participă la 

această cooperare poate solicita sprijinul celorlalte ţări participante în 

cazul unei agresiuni asupra teritoriului său. 

i) Va fi înfiinţată o Agenţie europeană pentru Armament, Cercetare şi 

Capacităţi Militare, sub autoritatea Consiliului UE, având rolul de a iden-

tifica obiectivele de capacităţi militare ale statelor membre, a armoniza 

capacităţile operaţionale ale acestora şi a iniţia proiecte multilaterale în 

materie, inclusiv în domeniul cercetării din tehnologia militară.  

j) A fost creat postul de Preşedinte al Consiliului European, cu mandat 

de 2,5 ani, reînnoibil o dată. 
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k) A fost înfiinţată funcţia de Ministru de externe al Uniunii. Acesta 

va fi, în acelaşi timp, şi vice-preşedinte al Comisiei. Ministrul de externe 

va fi numit de Consiliul European prin votul cu majoritate calificată, cu 

acordul Preşedintelui Comisiei.  

l) Într-o declaraţie anexată proiectului de Tratat este prevăzută înfiin-

ţarea unui Serviciu European de Politica Externă, compus din funcţionari 

ai Consiliului UE, ai Secretariatului General al Comisiei şi personal din 

serviciile diplomatice naţionale, care va funcţiona sub autoritatea Minis-

trului de externe al UE. 

m) Preşedintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European prin vot 

cu majoritate absolută, la propunerea Consiliului European, adoptată cu 

majoritate calificată. Consiliul European va face această propunere după 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi în urma unor 

consultări la nivelul statelor membre. 

n) Începând cu 1 ianuarie 2009, numărul de comisari europeni va fi 

redus la 15 (inclusiv Preşedintele Comisiei şi Ministrul de externe al UE); 

în componenţa Comisiei, pe lângă cei 15 membri cu drept de vot, vor 

intra şi comisari fără drept de vot, numiţi de către Preşedintele Comisiei 

din toate celelalte state membre (maxim 15); până în 2009, rămân în 

vigoare prevederile de la Nisa. 

o) Până în 2009, numărul membrilor Parlamentului European nu va 

depăşi 736, reprezentarea cetăţenilor făcându-se pe baza „proporţiona-

lităţii degresive”, urmând ca, pentru perioada următoare, Consiliul 

European să decidă asupra componenţei Parlamentului.  

p) În ceea ce priveşte bugetul Uniunii, principalul element de noutate 

se referă la elaborarea bugetului anual al UE pe baza unui cadru financiar 

pluri-anual. Se prevede suprimarea distincţiei dintre cheltuielile obliga-

torii şi cele ne-obligatorii. 

Statele membre vor putea modifica Tratatul UE prin vot cu majoritate 

calificată, dacă revizuirea acestuia este anterior agreată prin unanimitate. 

q) Cetăţenii europeni vor avea drept de iniţiativă legislativă dacă pro-

punerea este susţinută de 1 milion de persoane. 

r) Principalele formaţiuni ale Consiliului UE vor fi „Consiliul 

Legislativ şi Afaceri Generale” şi „Consiliul Afaceri Externe”. Primul va 

îndeplini separat funcţiile legislativă (Consiliul Legislativ), respectiv, cea 

de pregătire a lucrărilor Consiliului European şi de urmărire a implemen-

tării deciziilor adoptate (Consiliul Afaceri Generale). Consiliul Afaceri 
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Externe va fi prezidat de viitorul Ministru de Externe al UE. Convocarea 

altor consilii sectoriale va fi decisă de către Consiliul European, iar 

Preşedinţia celorlaltor formaţiuni ale Consiliului va fi asigurată pe o 

perioadă de cel puţin un an, pe baza unui sistem de rotaţie egalitară între 

statele membre. 

s) Consiliul, prin vot cu majoritate calificată, poate decide suspen-

darea anumitor drepturi ce decurg din statutul de membru al UE, atunci 

când se constată o violare flagrantă şi persistentă de către un stat a unei 

valori fundamentale a Uniunii. 

ş) Este prevăzută o „clauză de retragere”, care permite unui stat 

membru să renunţe în mod voluntar la apartenenţa la Uniune, după 

notificarea acestei intenţii către Consiliul European.  

t) Partea a IV-a, referitoare la prevederile generale şi finale, stabileşte 

ca viitorul Tratat Constituţional va înlocui Tratatele în vigoare, iar 

Uniunea europeană va prelua ansamblul drepturilor şi obligaţiilor ce revin 

în prezent Comunităţilor Europene şi Uniunii. 

Subiectele controversate, care vor fi cel mai probabil redeschise la 

CIG, au în vedere rolul UE în materie de apărare, reducerea ponderii 

statelor mici în noua formulă a majorităţii calificate, modalităţile de 

reflectare a caracterului juridic obligatoriu al Cartei Drepturilor Funda-

mentale, abandonarea unanimităţii în materie de impozitare, politică 

socială, politică externă şi de securitate, cultură şi extinderea competen-

ţelor Uniunii în materie de drept penal. 

§6. În loc de concluzii 

La 10 iulie 2003, Convenţia europeană şi-a încheiat lucrările, în 

aceeaşi incintă în care le începuse cu 16 luni în urmă: hemiciclul de la 

Bruxelles al Parlamentului European. Proiectul de Tratat Constituţional 

conţinea 338 articole ce defineau politicile şi instituţiile UE şi reprezentau 

rezultatul a 26 reuniuni plenare, 11 grupuri de lucru, 5436 minute de 

intervenţii orale, 692.250 accesări ale site-ului internet al Convenţiei. 

Decizia aparţinea acum şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre 

UE-25, care urmau să redacteze versiunea finală a viitoarei legi funda-

mentale a Uniunii, în cadrul Conferinţei interguvernamentale prevăzute să 

înceapă la Roma, la 4 octombrie 2003. 
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Ultimele retuşuri aduse proiectului de Tratat Constituţional au permis 

deblocarea unor rezerve ce împiedicau consensul. Astfel, Franţa şi Belgia 

au reuşit să impună „excepţia culturală”, care le permite ca regula adop-

tării acordurilor comerciale internaţionale cu votul majorităţii calificate să 

nu se aplice şi negocierilor privind bunurile culturale şi audiovizuale. 

Conform noii formule, încheierea acordurilor în domeniul serviciilor 

culturale şi audiovizuale va continua să se facă cu unanimitate „atunci 

când aceste acorduri riscă să aducă atingere diversităţii culturale şi 

lingvistice a Uniunii”. Cu alte cuvinte, specificul naţional se păstrează în 

domeniul audiovizualului. 

Germania, a cărei economie este afectată de creşterea şomajului, a 

insistat şi a reuşit să obţină dreptul de a decide asupra numărului de 

imigranţi pe care să-i admită pe teritoriul său. Proiectul Tratatului Consti-

tuţional prevede crearea unei politici comune a UE în materie de 

imigraţie, ceea ce a determinat teama guvernului german că s-ar putea 

vedea confruntat cu un flux masiv de imigranţi în căutare de lucru, creând 

o presiune suplimentară asupra sistemului său social. Propunerea Prezi-

diului Convenţiei, aprobată ulterior de plen, a fost aceea că, deşi statele 

membre nu vor avea drept de veto asupra politicilor UE în materie de azil 

şi refugiaţi, ele vor putea să-şi aplice în continuare propriile reglementari 

pentru a preveni accesul imigranţilor pe piaţa naţională a forţei de muncă, 

putând stabili un prag maxim al numărului de imigranţi pe care sunt 

dispuse să-i primească. La rândul său, Marea Britanie, care nu a adoptat 

încă moneda unică Euro, şi-a văzut îndeplinită cererea ca orice decizie de 

coordonare economică pe care o va lua grupul de state din zona Euro 

(Eurogrupul) sa fie obligatoriu compatibilă cu restul ţărilor membre. 

Concesiile făcute pentru realizarea consensului în ultima reuniune plenară 

a Convenţiei riscă însă să stârnească şi apetitul altor state, care ar putea 

emite pretenţii de amendare a textului constituţional cu prilejul Confe-

rinţei interguvernamentale. 

Ca apreciere de ansamblu, se poate afirma că mandatul general al 

Convenţiei, stabilit la Consiliul European de la Laeken în decembrie 

2001, a fost îndeplinit. Convenţia europeană a reuşit să producă un docu-

ment închegat şi bine structurat, care prefigurează coordonatele viitorului 

Tratat Constituţional al UE şi va servi drept bază de negociere pentru 

Conferinţa interguvernamentală. Rezultatul final al activităţii Convenţiei 

Europene a arătat că România a ştiut să evalueze corect importanţa 
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momentului şi că opţiunile noastre privind viitorul Europei coincid, în 

mare măsură, cu ceea ce s-ar putea să fie Uniunea europeană de mâine. 

Departe de a fi doar un forum pentru reducerea deficitului democratic, 

convenţia a devenit incinta de configurare a noii arhitecturi europene şi 

arena de confruntare, prin negociere politică, între curentele de idei în 

spatele cărora se ascundeau interesele fundamentale ale statelor şi 

instituţiilor reprezentate. Pentru ţările candidate, convenţia a reprezentat 

prima şansă reală de a-şi expune şi apăra punctele vedere şi interesele de 

pe poziţii egale cu statele UE. Parafrazându-l pe Winston Churchill, care 

afirma cu 60 de ani în urmă, într-un alt context, „acesta nu este sfârşitul; 

nu este nici măcar începutul sfârşitului; dar este, cu siguranţă, sfârşitul 

începutului”, putem spune şi noi că drumul comun spre Europa unită, 

imaginat la mijlocul anilor ’90, când statele central şi est-europene 

depuneau cereri de aderare la UE, a început să prindă contur concret. 

La 18 iulie 2003, preşedintele Convenţiei, Valéry Giscard d’Estaing, a 

înmânat în mod oficial, la Roma, preşedinţiei italiene a UE, proiectul 

complet al viitorului Tratat al UE, considerat deja de cei mai optimişti 

drept o veritabilă Constituţie Europeană. Cu acest prilej, el a pledat în 

favoarea considerării textului propus de Convenţie drept un „produs 

final” ce ar trebui acceptat şi adoptat ca atare de către şefii de stat sau de 

guvern ce se vor reuni în cadrul Conferinţei interguvernamentale. Giscard 

d’Estaing a îndemnat guvernul italian să susţină ideea unei CIG de scurtă 

durată, organizată la cel mai înalt nivel politic, care să se încheie în 

decembrie 2003. 

Preşedintele Comisiei Europene, Romano Prodi, aprecia, la 3 iulie 

2003, în cadrul unei dezbateri organizate la Bruxelles de către European 

Policy Centre, reputat centru de analiză politică, că acest exerciţiu a fost o 

etapă indispensabilă pentru stabilirea regulilor noii Europe. „Era de 

neevitat. Sau schimbăm metodologia de lucru, sau mergem înapoi, pentru 

ca metodele create pentru o UE cu şase state membre, chiar dacă func-

ţionează încă într-o UE cu 15 state, sunt de neconceput pentru o Uniune 

cu 25 de membri”. Exerciţiul nu este însă terminat deoarece, aşa cum am 

menţionat, decizia aparţine Conferinţei interguvernamentale.  

Deşi statele participante şi-au susţinut punctele de vedere în cadrul 

Convenţiei, cele mai multe fiind reprezentate la un nivel politic ce face 

greu de imaginat schimbări majore în textul care a întrunit consensul 

celor 210 participanţi (105 titulari, plus tot atâţia supleanţi), nu toate sunt 
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satisfăcute de formulele de compromis identificate, ceea ce anunţă o 

negociere strânsă şi interesantă în cadrul CIG. Primul ministru luxem-

burghez, Jean-Claude Juncker, recunoştea, de altfel, în conferinţa de 

presă ce a urmat reuniunii de la Porto Carras (Grecia, Consiliul European 

de la Salonic), că „12 prim-miniştri au puncte serioase de ridicat” cu 

ocazia viitoarei CIG, estimând că „vor fi câteva certuri frumoase (de 

belles bagarres), dar nu va fi pus în discuţie esenţialul rezultatelor Con-

venţiei” (Declaraţie preluată de cotidianul belgian La libre Belgique, din 

23 iunie 2003). Comisia europeană a anunţat pentru luna septembrie 2003 

prezentarea unui document de poziţie privind CIG, pe tema unei extinderi 

suplimentare a votului cu majoritate calificată, în timp ce alţi actori 

europeni estimează că s-a mers deja prea departe cu renunţarea la dreptul 

de veto în domenii aflate, tradiţional, în zona suveranităţii naţionale.  

Perioada de timp între momentul încheierii lucrărilor Convenţiei şi 

debutul CIG (4 octombrie 2003) este folosită de către statele UE şi 

candidate pentru a-şi formula observaţiile la textul proiectului de Tratat 

Constituţional. Este de aşteptat ca CIG să se desfăşoare sub forma a 

trei-patru sesiuni şi să se finalizeze în timpul actualei preşedinţii italiene a 

UE, iar o eventuală „Constituţie de la Roma” să fie semnată la 9 mai 

2004, de Ziua Europei, cu puţin timp înaintea alegerilor pentru Parla-

mentul European, prevăzute pentru luna iunie 2004. Ratificarea noului 

Tratat de către parlamentele celor 25 ţări membre UE ar urma să aibă loc 

în intervalul mai 2004-sfârşitul anului 2005. 

Calendarul pregătirii şi desfăşurării viitoarei CIG presupune organi-

zarea, în perioada iulie-august 2003, a unor consultări bilaterale între 

preşedinţia italiană a UE şi statele participante la CIG (cu România, 

acestea au fost prevăzute pentru ultima săptămână din august), elaborarea 

unui raport care să sintetizeze poziţiile statelor participante cu privire la 

modul de desfăşurare a CIG şi subiectele sensibile, prezentarea acestui 

raport cu ocazia reuniunii informale a miniştrilor de externe (Gymnich), 

din 5-6 septembrie 2003 şi lansarea CIG la 4 octombrie. Ar urma o 

reuniune ministerială în marja Consiliului Afaceri Generale şi relaţii 

externe (CAGRE) din 13-14 octombrie 2003, una la nivelul şefilor de stat 

sau de guvern cu ocazia Consiliului European de la Bruxelles, din 16-17 

octombrie 2003, plus alte două-trei reuniuni ministeriale în noiembrie, 

urmate de Consiliul European din 12-13 decembrie 2003, care ar urma să 

marcheze încheierea CIG. 
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Negocierile în cadrul Conferinţei interguvernamentale se vor desfă-

şura, cel mai probabil, la nivel politic (sunt state membre care solicită ca 

discuţiile să fie exclusiv la nivel politic), însă este posibilă şi constituirea 

unui grup de sprijin la nivel diplomatic şi juridic. În ceea ce priveşte 

substanţa discuţiilor, se prefigurează deja ca agenda să fie dominată de 

reforma instituţională, existând semnale că numeroase state membre 

doresc rediscutarea unor prevederi instituţionale stabilite în documentul 

elaborat de convenţia europeană – Competenţele Preşedintelui Consiliului 

European, funcţionarea preşedinţiei rotative a Consiliului UE, mandatul 

Ministrului european de externe, structura Colegiului Comisiei. Alte 

subiecte ar mai putea fi legate de mai buna definire a votului cu majo-

ritate calificată, chestiuni privind guvernarea economică şi politica 

externă comună (PESC/PESA). 

Ca o concluzie a acestei analize, putem afirma că proiectul de Tratat 

instituind o Constituţie pentru Europa nu reprezintă un moment final al 

construcţiei europene, ci un punct de plecare. Cu certitudine, rolul 

esenţial în adoptarea noului Tratat va reveni Conferinţei interguverna-

mentale din octombrie 2003. Dincolo de toate acestea însă demersul 

convenţional început în 2002 şi finalizat în 2003 înfăţişează o Europă 

deschisă, în care atât statele membre cât şi cele candidate sunt chemate să 

se pronunţe împreună asupra viitorului Uniunii, o Europă pregătită să 

abordeze marile probleme cu care se confruntă şi să ofere soluţii 

veritabile, o Europă conştientă de locul şi rolul său în lume.  

 

august 2003 

Secţiunea a 2-a 

Conferinţa Interguvernamentală între 

aşteptări şi realitate 

Scriam, într-un articol anterior, că proiectul de Tratat Constituţional 

produs de Convenţia privind viitorul Europei nu reprezintă un moment 

final al construcţiei europene, ci un punct de plecare. Că aşa stau 

lucrurile, au dovedit-o dezbaterile din cadrul Conferinţei Interguverna-

mentale, care au pornit având ca bază documentul Convenţiei Europene, 

însă multitudinea de poziţii şi interese specifice ale guvernelor statelor 
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participante au făcut ca negocierile să fie mai complicate decât se 

estimase iniţial, ceea ce a condus la eşecul CIG, cel puţin din perspectiva 

obiectivului de a avea semnat textul viitorului Tratat Constituţional 

înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, din iunie 2004. 

Convenţia a constituit un larg forum de dialog informal între reprezen-

tanţii guvernelor, parlamentelor naţionale, Parlamentul European, Comi-

siei Europene şi societăţii civile. Ea a reprezentat o metodă nouă de 

pregătire a modificărilor aduse tratatelor Uniunii, consacrând ca actori 

principali ai dezbaterii cei doi poli prin care se legitimează Uniunea 

Europeană– statele membre şi cetăţenii europeni. Textul agreat de 

Convenţie a fost prezentat liderilor UE de către preşedintele Convenţiei, 

Valery Giscard d’Estaing, cu ocazia Consiliului European de la Salonic, 

din 19-20 iunie 2003, care a apreciat că prezentarea proiectului de Tratat 

Constituţional marchează o „etapă istorică” în direcţia realizării obiecti-

velor integrării europene şi creşterea profilului internaţional al Uniunii. 

Acelaşi Consiliu European de la Salonic a adoptat decizia convocării unei 

noi Conferinţe Interguvernamentale care să aibă drept obiectiv adoptarea 

unui nou Tratat fundamental al UE, adaptat cerinţelor extinderii şi noilor 

realităţi la nivel european şi global. La 29 septembrie 2003, Consiliul 

Afaceri Generale şi Relaţii Externe a aprobat lansarea Conferinţei 

Interguvernamentale de reformă a tratatelor UE la 4 octombrie 2003. 

Calendarul CIG a fost conceput în ideea unei conferinţe rapide, ce 

urma să se desfăşoare la nivel politic şi să se încheie cu ocazia reuniunii 

Consiliului European din 12-13 decembrie 2003, de la Bruxelles. De 

menţionat că România a participat la Conferinţă cu statut de observator. 

Preşedinţia italiană şi-a anunţat de la început intenţia de a convoca trei 

reuniuni ale şefilor de stat şi de guvern (4 octombrie – Roma, 16-17 

octombrie – Bruxelles, 12-13 decembrie – Bruxelles) şi şase reuniuni 

ministeriale, în marja CAGRE sau special dedicate CIG (4 octombrie –

Roma, 13 octombrie – Luxemburg, 26-27 octombrie – Bruxelles, 17 

noiembrie – Bruxelles, 29-29 noiembrie – Roma, 8 decembrie – 

Bruxelles). Aşa cum am menţionat, deschiderea oficială a Conferinţei 

Interguvernamentale de reformă a tratatelor UE a avut loc la 4 octombrie 

2003, la Roma. 

Agenda Conferinţei a fost gândită astfel încât să abordeze toate 

subiectele delicate asupra cărora consensul a fost realizat in extremis în 

cadrul Convenţiei: oportunitatea creării unui Consiliu Legislativ, 
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modalităţi de exercitare a preşedinţiei rotative a Consiliului, competenţele 

şi „articularea” dublei identităţi a ministrului european al afacerilor 

externe, dimensiunea de apărare Europeană (stabilirea „cooperărilor 

structurate”, clauza privind apărarea reciprocă), structura Comisiei Euro-

pene (restrânsă la 15 membri, păstrarea sistemului actual „un stat – un 

comisar”, sau introducerea formulei de „comisari-adjuncţi” ori „comisari 

fără portofoliu”), majoritatea calificată (definiţie şi sferă de aplicare). 

Analiza poziţiilor statelor participante la CIG a arătat însă că există o 

serie de alte subiecte sensibile pentru care se făceau presiuni să fie incluse 

pe agenda conferinţei. Acestea se refereau la competenţele Preşedintelui 

Consiliului European (unii ar fi dorit chiar să pună în discuţie oportu-

nitatea creării funcţiei), pragul minim pentru reprezentarea în cadrul 

Parlamentului European, „clauza pasarela” pentru trecerea la adoptarea 

deciziilor prin majoritate calificată, în anumite domenii unde deciziile se 

adoptă în prezent prin unanimitate, procedurile prevăzute pentru 

revizuirea Tratatului Constituţional, menţionarea în preambulul viitorului 

Tratat a unei referiri la originea creştină a Uniunii Europene sau intro-

ducerea unei reglementări a drepturilor colective ale minorităţilor 

naţionale şi etnice. 

În privinţa sferei de aplicare a votului cu majoritate calificată (dacă 

aceasta să fie sau nu extinsă), erau avute în vedere politica externă 

comună, politica socială, fiscalitatea, politica în domeniul penal, politica 

agricolă comună. De la început, s-au conturat doua grupuri de state, 

delimitate în raport de interesele specifice pe care doreau să le promoveze 

în cadrul CIG: pe de o parte, statele fondatoare ale Comunităţilor 

Europene (Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg), care susţineau 

menţinerea integrităţii proiectului de Tratat Constituţional propus de 

Convenţie, considerând necesare doar clarificări punctuale. „Nucleul dur” 

era reprezentat de tandemul Franţa-Germania, dar poziţia lor era susţinută 

şi de Preşedinţia italiană a UE; pe de altă parte, majoritatea statelor în 

curs de aderare şi unele state membre ale UE doreau rediscutarea unor 

subiecte considerate închise de Convenţie, unele dintre ele susţinând chiar 

că CIG ar trebui să se desfăşoare după modelul conferinţelor anterioare 

(dezbatere deschisă pe orice subiect). Principalii actori ai acestei tendinţe 

erau Austria, Finlanda, Grupul Vişegrad, dar şi Spania, nemulţumită de 

faptul că noua formulă a dublei majorităţi, propusă de Convenţie, i-ar 

diminua greutatea specifică în procesul decizional comunitar. 
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Majoritatea intervenţiilor la reuniunea din 4 octombrie a.c., de la 

Roma, au făcut referiri la necesitatea abordării negocierilor interguverna-

mentale în mod constructiv şi cu responsabilitate, astfel încât viitorul 

Tratat să poată fi semnat înainte de alegerile pentru Parlamentul European 

din iunie 2004. De la început însă a devenit evidentă polarizarea 

poziţiilor: un număr mare de participanţi au cerut extinderea agendei de 

discuţii propuse de Preşedinţia italiană (Austria, Finlanda, Suedia şi 

majoritatea statelor în curs de aderare), iar Spania şi Polonia şi-au făcut 

cunoscută opoziţia faţă de noul sistem de vot în Consiliu cu dublă 

majoritate (50% din statele membre, reprezentând 60% din populaţia 

totală a Uniunii). În fine, Franţa, Germania, Marea Britanie, Danemarca şi 

ţările Benelux au făcut apel la păstrarea integrităţii formei Tratatului 

Constituţional propus de Convenţie şi încheierea lucrărilor CIG până la 

sfârşitul anului 2003. Urmare acestor solicitări, Preşedinţia italiană a 

acceptat „deschiderea agendei” de discuţii a CIG, pentru a cuprinde toate 

aspectele instituţionale, precum şi sfera de aplicare a votului cu majoritate 

calificată. La încheierea reuniunii inaugurale s-a adoptat o declaraţie 

comună (Declaraţia de la Roma) în care se afirma angajamentul partici-

panţilor la Conferinţă faţă de consolidarea procesului de integrare Euro-

peană şi se subliniază că textul elaborat de Convenţie constituie o bază 

bună pentru începerea lucrărilor CIG, finalizarea lucrărilor acesteia şi 

adoptarea Tratatului Constituţional, urmând să aibă loc înainte de 

alegerile pentru Parlamentul European, din iunie 2004.  

Concluzia primei reuniuni a fost aceea că principalele aspecte institu-

ţionale asupra cărora se prefigurau negocieri intense sunt modalitatea de 

luare a deciziilor (Spania şi Polonia considerând că formula propusă le 

dezavantajează în raport cu prevederile Nisa), componenţa Comisiei (un 

număr mare de state nefiind de acord cu stabilirea unui grup de comisari 

de „categoria a doua”), oportunitatea instituirii unui preşedinte stabil 

pentru Consiliul European şi statutul acestuia (un grup de state, printre 

care Austria şi Finlanda, s-au declarat împotriva unui preşedinte perma-

nent al Consiliului European). Includerea pe agenda CIG a unui număr 

mare de aspecte controversate crea însă riscul extinderii lucrărilor confe-

rinţei dincolo de mandatul temporal al Preşedinţiei italiene, scenariul 

fiind favorizat în special de statele în curs de aderare care vor deveni 

membri ai Uniunii la 1 mai 2004.  
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A doua reuniune a CIG, la nivel de miniştri de externe, a avut loc la 

Luxemburg, la 13 octombrie 2003, cu o agendă mult mai precisă: 

competenţele şi statutul viitorului ministru de externe al UE şi compo-

nenţa Comisiei Europene. Preşedinţia italiană şi-a exprimat susţinerea 

pentru modelul propus de Convenţie în ceea ce priveşte componenţa 

Comisiei, caracterizat drept o formulă „înţeleaptă” care corespunde 

raţiunii Comisiei ca organ colegial şi a pledat pentru crearea postului de 

ministru de externe al UE, ca membru al Comisiei (vice-preşedinte), cu 

competenţe în coordonarea relaţiilor externe şi Preşedinte al Consiliului 

Relaţii Externe. Intervenţiile celorlalţi participanţi s-au înscris în regis-

trele deja menţionate.  

Comisia Europeană a arătat că modelul propus de Convenţie repre-

zintă un compromis care nu satisface nici una dintre cele două curente de 

opinie, respectiv adepţii unei Comisii restrânse şi cei ce susţin un colegiu 

format din reprezentanţi ai tuturor statelor membre, pledând în favoarea 

dreptului de vot pentru toţi comisarii şi a reiterat propunerea privind 

structurarea pe grupuri tematice a unui Colegiu cu peste 25 de membri, ca 

soluţie la problema eficienţei decizionale. Subiectul a fost, de altfel, unul 

din punctele esenţiale ale dezbaterii pe tot parcursul CIG, unele ţări 

susţinând propunerea Convenţiei (exponenţi principali: Franţa, Marea 

Britanie, Suedia, Germania), în timp ce altele s-au pronunţat în favoarea 

ideii că fiecare stat membru să deţină un comisar cu drept de vot, cel 

puţin până la verificarea funcţionalităţii actualului sistem (Finlanda, 

Austria, Lituania, Estonia, Portugalia, Republica Cehă, Polonia, Malta, 

Cipru, Ungaria, Slovenia, Slovacia). De menţionat că România s-a pro-

nunţat în favoarea variantei un comisar pentru fiecare stat membru, subli-

niind însă necesitatea identificării unei formule de reducere a numărului 

de membrii ai Comisiei după 2009.  

Dezbateri aprinse a prilejuit clarificarea statutului şi competenţelor 

viitorului ministrului de externe al UE, o serie de state dorind ca acesta să 

fie membru cu drepturi depline al Comisiei, supus obligaţiilor colegia-

lităţii, cu posibilitatea demiterii sale inclusiv prin procedurile aplicabile 

Colegiului sau membrilor individuali ai Comisiei, iar nu doar printr-o 

decizie a Consiliului European. Se constată că statele mari, cu interese 

specifice în domeniul PESC, preferă menţinerea unui control naţional cât 

mai clar asupra activităţii ministrului de externe al UE şi, implicit, o 

dependenţă cât mai redusă a acestuia de deciziile colective ale Comisiei. 
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Statele mici, pe de altă parte, ar prefera un ministru de externe cât mai 

ancorat în Comisie, văzută ca instituţie garant al interesului comun, 

respectiv conferirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din 

statutul de membru al Comisiei Europene.  

Referitor la componenţa Comisiei Europene, reuniunea nu a adus 

surprize, menţinându-se cele două tendinţe, respectiv grupul de ţări care 

susţin o Comisie cu un Colegiu restrâns, compus din statele mari la care 

s-au alăturat statele Benelux, şi grupul ţărilor mici, reprezentat în prin-

cipal de Finlanda, Austria plus cei 10 care vor adera în 2004. Argumentul 

formal al celor care doresc o Comisie restrânsă se referă la eficienţa 

decizională a instituţiei. Pe fond însă, este mai degrabă teama apariţiei, în 

contextul extinderii, a unei instituţii dominate de statele mici, dintre care 

jumătate ar fi membri noi. Principalele puncte de sprijin ale susţinătorilor 

unei Comisii extinse, formate din reprezentanţi ai tuturor statelor 

membre, se referă la simbolistica existenţei unui reprezentant naţional şi 

la absenţa unor argumente solide privind nefuncţionalitatea unei Comisii 

cu 25 sau mai mulţi membri.  

A treia reuniune la nivel de miniştri de externe din cadrul conferinţei 

Interguvernamentale s-a desfăşurat la Bruxelles, la 27 octombrie 2003, 

având pe agendă discuţii asupra Preşedinţiei formaţiunilor Consiliului, 

sferei de cuprindere a votului cu majoritate calificată şi aspectelor 

neinstituţionale. Discuţiile legate de Preşedinţia Consiliului s-au bazat pe 

o propunere de compromis avansată de Preşedinţia italiană: un model de 

„Preşedinţie în echipă” pentru Consiliu, lăsând însă opţiunile deschise – 3 sau 

4 state ar putea împărţi Preşedinţia pe o perioada de 12, 18 sau 24 de luni.  

Intervenţiile participanţilor au demonstrat un consens asupra soluţiei 

„Preşedinţie în echipă”, însă compoziţia echipei şi durata mandatului 

acesteia au pus în evidenţă o varietate de formule, de la 4 state care să 

deţină preşedinţia pe o perioadă de 24 luni, la 3 state care să o împartă 

pentru 18 luni sau doar pentru un an. Finlanda, Irlanda şi Portugalia 

doreau un sistem de „rotaţie în rotaţie”, fiecare stat urmând să deţină 

preşedinţia tuturor formaţiunilor Consiliului pentru o perioadă de 6 luni, 

în timp ce Marea Britanie şi Statele Benelux preferau un sistem de 

preşedinţii alese pentru fiecare dintre formaţiunile Consiliului. În fine, 

Irlanda, Slovenia, Slovacia şi Letonia se pronunţau pentru ca statele 

membre să asigure preşedinţia Consiliului Afaceri Externe după acelaşi 

model ca şi la celelalte Consilii.  
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În ceea ce priveşte sfera aplicării votului cu majoritate calificată, 

lucrurile erau şi mai complicate. Unele state doreau extinderea suplimen-

tară a aplicării votului cu majoritate calificată: Polonia (în domeniul 

PESC, dar nu şi PESA), Belgia (drept penal, fiscalitate), Germania 

(PESC – cu excepţia PESA, fiscalitate). Pentru restrângerea aplicării 

majorităţii calificate se pronunţau Marea Britanie (fiscalitate, politică 

socială, resursele proprii ale Uniunii), Danemarca (coordonarea politicilor 

de securitate socială), Austria (cooperarea judiciară în materie penală), 

Cehia (stabilirea perspectivelor financiare multianuale, modalităţile 

resurselor proprii ale Uniunii) şi Slovenia (fiscalitate). O serie de state au 

salutat „clauza pasarela”, care permite trecerea la luarea deciziilor cu 

majoritate calificată acolo unde se aplică unanimitatea, printr-o decizie a 

Consiliului European luată cu unanimitate (Belgia, Olanda, Grecia). 

Alte state manifestă rezerve în privinţa menţinerii acestei formule pro-

pusă de Convenţie (Marea Britanie, Suedia, Portugalia, Malta, Repu-

blica Cehă, Ungaria, Polonia) şi se pronunţă pentru o examinare mai 

atentă a acestui subiect.  

Aspectele neinstituţionale au dat şi ele multă bătaie de cap. În pofida 

apelului lansat de Preşedinţia italiană ca intervenţiile să se concentreze 

asupra chestiunilor absolut esenţiale, miniştrii de externe au reluat o serie de 

propuneri deja înaintate anterior (referitoare la rădăcinile creştine ale 

Uniunii, statutul regiunilor periferice, turism, energie, sănătate, mediu etc.). 

România a susţinut propunerea Preşedinţiei italiene privind „Preşe-

dinţia în echipă” şi a exprimat preferinţa pentru ca trei sau patru state să 

împartă preşedinţia Consiliului pe o perioadă de un an, aceasta fiind 

soluţia care ar permite o buna coordonare în cadrul echipei. Poziţia 

noastră a fost aceea că ministrul afacerilor externe al UE trebuie să 

prezideze Consiliul Afaceri Externe, contribuind astfel la coerenţa PESC, 

iar în privinţa Consiliului Legislativ ne-am raliat majorităţii, fiind de 

părere că nu este oportună crearea acestuia. Propunerea avansată de 

România la capitolul aspecte neinstituţionale se referă la incorporarea 

prevederilor ce cuprind reprezentarea României (şi Bulgariei) în 

Parlamentul European şi ponderarea voturilor în Consiliul, în Protocolul 

pentru UE-25, argumentând că menţionarea celor două ţări se justifică 

prin faptul că acest Protocol acoperă o perioadă temporală (2004-2009) 

ce include momentul aderării României şi Bulgariei la UE (2007). În 

plus, prezentarea unei liste unice cu cele 27 de state ar fi în spiritul 
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Tratatului de la Nisa, o altă formulă fiind considerată un pas înapoi de la 

principiile caracterului unic şi ireversibil al actualului proces de extindere 

a Uniunii. 

Avansări majore nu s-au constatat însă nici după reuniunea ministe-

rială din 18 noiembrie 2003, desfăşurată tot la Bruxelles, a patra în ordine 

cronologică din cadrul CIG. Principalele subiecte discutate au fost 

statutul şi competenţele ministrului de externe al UE şi procedura de 

revizuire a Tratatului Constituţional. Intervenţiile la primul subiect au 

avut la bază propunerile Preşedinţiei de completare a textului Convenţiei 

cu precizări privind drepturile şi obligaţiile ministrului de externe, 

procedura de demitere, clarificări în privinţa relaţiilor funcţionale dintre 

cele două „pălării” (Consiliu-Comisie), inclusiv derogarea de la obligaţia 

de independenţă faţă de statele membre în materie de PESC. O serie de 

state susţineau ideea unui ministru de externe complet integrat în Comisia 

Europeană, în timp ce altele preferau ca atribuţiile noului post, cu precă-

dere cele din domeniul PESC, să fie cât mai puţin supuse constrângerilor 

impuse de statutul de membru al Comisiei. Deşi aparent o chestiune 

tehnică, procedura de revizuire a Tratatului s-a dovedit a avea o puternică 

încărcătură politică, datorită dispersiei poziţiilor participanţilor. State ca 

Marea Britanie, Irlanda, Finlanda şi Suedia au exprimat rezerve privind 

împărţirea Tratatului în componente cu valoare constituţională diferită şi, 

implicit, posibilitatea unor proceduri de revizuire diferite. Pe de alta parte, 

un număr semnificativ de delegaţii s-au pronunţat în favoarea unei 

proceduri mai flexibile de modificare a acelor prevederi din Tratat care nu 

ating principiile de bază ale UE sau atribuirea competenţelor. În ceea ce 

priveşte „clauza pasarela”, un număr important de state s-au pronunţat în 

favoarea acesteia, altele însă au ridicat obiecţii cu privire la aplicarea sa în 

domenii precum cooperarea structurată, resursele bugetare sau proce-

durile electorale. În aceste condiţii, Preşedinţia italiană şi-a anunţat 

intenţia de a prezenta o propunere globală, care să ţină cont de dezbaterile 

de până atunci din cadrul CIG, în vederea discutării sale la conclavul de 

la Napoli, din 28-29 noiembrie 2003.  

Reuniunea ministerială „conclav” de la Napoli a fost prima ocazie în 

care s-au desfăşurat negocieri veritabile. Metoda folosită de Preşedinţia 

italiană în prima parte a CIG, în care au fost solicitate opiniile delegaţiilor 

în legătură cu subiecte punctuale prin intermediul chestionarelor, a fost 

criticată de majoritatea statelor participante, pentru că nu a permis 
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avansări concrete în dosarele sensibile. Sub presiunea delegaţiilor, Preşe-

dinţia italiană a deschis agenda, acceptând, spre sfârşitul lunii octombrie, 

întreaga gamă de subiecte la care s-au cerut amendamente. Reuniunea de 

la Napoli s-a desfăşurat sub semnul crizei generate de dezbaterile 

Consiliului ECOFIN privind Pactul de Stabilitate şi Creştere, când Franţa 

şi Germania au obţinut derogări de la respectarea deficitului bugetar 

impus de normele europene, ceea ce a oferit o justificare pentru poziţia 

Spaniei şi Poloniei, care avertizaseră împotriva pericolului unui „direc-

torat” franco-german şi se opuneau introducerii votului cu dublă majo-

ritate propus de Convenţie, motivând că s-ar consolida astfel influenţa 

statelor mari în procesul decizional comunitar. În acelaşi timp, numeroase 

ţări, în special viitorii membri, insistau pentru respectarea principiului „un 

stat – un comisar” în stabilirea componenţei Comisiei Europene, pentru a 

contrabalansa influenţa statelor mari.  

În aceste condiţii, lipsa unor progrese concrete a determinat Franţa şi 

Germania să readucă în discuţie ideea creării unui „nucleu dur” în cadrul 

Uniunii Europene. Pe aceeaşi linie de gândire, parlamentul federal 

belgian a adoptat o rezoluţie prin care cerea guvernului să joace un rol 

activ în dezvoltarea unor cooperări mai ambiţioase în domenii ca 

apărarea, politica economică, politica socială, dacă rezultatele CIG nu vor 

respecta propunerile Convenţiei. Prezent la deschiderea oficială a anului 

academic la „Colegiul Europei” de la Bruges, la 1 decembrie 2003, 

ministrul de externe german Joschka Fischer nu şi-a ascuns dezamăgirea 

faţă de absenţa unei perspective clare de deblocare a situaţiei după 

conclavul de la Napoli, avertizând asupra posibilităţii ca un grup limitat 

de state să avanseze independent de ceilalţi pe calea aprofundării proce-

sului de integrare. Poziţia intransigentă a tandemului franco-german şi 

perspectiva „Europei cu două viteze” au fost atunci interpretate drept o 

strategie de intimidare a statelor care doreau modificări de substanţă în 

proiectul de Tratat Constituţional elaborat de Convenţia Europeană. 

Evoluţiile ulterioare au arătat însă că Franţa, Germania şi Belgia nu erau 

dispuse la un compromis pe care îl considerau că diluează standardele 

viitoarei UE extinse, dând prioritate intereselor naţionale divergente.  

Totuşi, un progres semnificativ s-a înregistrat la Napoli în ceea ce 

priveşte politica de apărare a UE, datorită unei propuneri comune 

franco-germano-britanice care a determinat soluţia de compromis prin 

stabilirea unor angajamente şi condiţii mai puţin restrictive pentru 
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funcţionarea cooperărilor structurate, dar şi prin menţiunea că NATO 

rămâne baza apărării colective în Europa. În legătură însă cu cele mai 

importante subiecte – componenţa Comisiei şi votul în Consiliu – soluţia 

era încă departe de a fi conturată, cu atât mai mult cu cât Preşedinţia 

italiană nu propusese modificări semnificative faţă de textul Convenţiei, 

preferând strategia soluţionării lor la summit-ul din decembrie.  

Acesta era contextul în care s-a desfăşurat, la 8 decembrie 2003, 

ultima reuniune ministerială CIG înaintea summit-ului din 12-13 decem-

brie, având pe agenda apărarea şi aspectele bugetare. În dezbatere s-au 

aflat ultima propunere a preşedinţiei cu privire la textul articolelor referi-

toare la cooperare structurata şi apărare comună, precum şi amenda-

mentele înaintate de unele state membre referitoare la aspecte bugetare – 

cadrul financiar multianual şi procedura bugetară. Rezervele exprimate de 

participanţi în legătură cu cooperarea structurată în domeniul PESA 

aveau în vedere necesitatea precizării unui prag minim de state partici-

pante (o treime sau chiar jumătate din statele membre), includerea tuturor 

statelor membre în mecanismul prin care se adopta deciziile în cadrul 

cooperării structurate (iar nu doar a participanţilor la aceasta cooperare) şi 

decizia de admitere sau excludere a unor membri în cooperarea 

structurată (se propunea să fie luată de Consiliu în format complet). De 

menţionat solicitarea Turciei ca mecanismul de cooperare structurată să 

fie deschis şi statelor candidate doritoare şi capabile să participe. 

Aspectele bugetare dezbătute s-au referit la modalitatea de adoptare a 

cadrului financiar multianual începând cu 2013 (unanimitate sau 

majoritate calificată) şi echilibrul decizional între Parlamentul European 

şi Consiliu în privinţa procedurii bugetare. Republica Cehă, Olanda, 

Portugalia, Slovacia, Spania, Marea Britanie şi Estonia au susţinut 

propunerea ECOFIN de modificare a textului Convenţiei în sensul 

menţinerii unanimităţii pentru adoptarea cadrului financiar multianual, în 

timp ce Belgia, Franţa, Germania, Suedia şi Luxemburg au susţinut men-

ţinerea votului cu majoritatea calificată, conform proiectului de Tratat. 

Pentru stabilirea raportului de forţe între PE şi Consiliu în derularea 

procedurii bugetare, poziţionarea actorilor era deja cunoscută. Principalul 

avocat al menţinerii rolului preponderent al Consiliului, Marea Britanie, 

considera inacceptabil textul Convenţiei care consolida puterea Parla-

mentului European, în special în contextul dispariţiei diferenţierii dintre 

cheltuielile obligatorii (decisă, conform Tratatului de la Amsterdam, de 
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către Consiliu în ultimă instanţă) şi cele neobligatorii (Parlamentul având 

aici ultimul cuvânt). Cei care cereau menţinerea textului Convenţiei 

invocau echilibrul instituţional reprezentat de compromisul obţinut în 

cadrul Convenţiei, respectiv adoptarea resurselor proprii de către Consiliu 

prin unanimitate, a cadrului financiar multianual printr-o lege Europeană 

a Consiliului (doar cu avizul Parlamentului), urmând ca bugetul anual să 

fie supus procedurii legislative, iar, în caz de divergentă între Consiliu şi 

Parlament, acesta din urmă ar avea ultimul cuvânt. În faţa acestor dileme, 

Preşedinţia italiană a anunţat că, pentru summit-ul din 12-13 decembrie, 

va prezenta o propunere globală de compromis care să ia în considerare 

preocupările exprimate în legătura cu textul Convenţiei.  

Sub aceste auspicii a debutat, la 12 decembrie, reuniunea Consiliului 

European, chemat să tranşeze, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, 

forma unui (eventual) viitor Tratat Constituţional al UE. Rezultatul se 

cunoaşte, confirmând temerile cele mai pesimiste: primul Consiliu 

European al UE extinse s-a terminat cu un fiasco, „Cei 25”, cărora li s-au 

adăugat, pentru componenţa CIG, România, Bulgaria şi Turcia, n-au 

reuşit să se înţeleagă asupra regulilor care ar urma să guverneze Uniunea 

Europeană în viitor. Dacă în privinţa compoziţiei Comisiei Europene 

soluţia „un stat-un comisar” fusese acceptată ca soluţie de compromis, 

formula majorităţii calificate a opus ireductibil Spania şi Polonia pe de o 

parte, doritoare să păstreze avantajele acordate prin Tratatul de la Nisa, şi 

cuplul Franţa-Germania, pe de altă parte, susţinătoare ale dublei majo-

rităţi propuse de Convenţia Europeană (50% din statele membre şi 60% 

din populaţia Uniunii). 

Reuniunea s-a încheiat mai repede decât se aştepta, în dimineaţa zilei 

de 13 decembrie 2003 constatându-se imposibilitatea găsirii unei poziţii 

comune. În aceste condiţii, s-a adoptat o declaraţie laconică în care se 

afirma: „Consiliul European ia notă că nu a fost posibil pentru CIG, în 

acest stadiu, să găsească un acord global privind Tratatul Constituţional. 

S-a cerut Preşedinţiei irlandeze ca, pe baza consultărilor, să facă o 

evaluare a perspectivelor de progres şi să pregătească un raport pentru 

Consiliul European din martie 2004”. La încheierea lucrărilor Consiliului 

European, ministrul belgian de externe, Louis Michel, rezuma rezultatul 

într-o singură propoziţie: „Este un eşec, un eşec faimos”. Strategia avuta 

în vedere de liderii europeni era de a finaliza CIG în timpul mandatului 

Preşedinţiei italiene a UE, ceea ce ar fi permis semnarea viitorului Tratat 
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Constituţional al Uniunii înainte de alegerile pentru Parlamentul 

European, din iunie 2004. Această strategie a eşuat, iar unii analişti nu se 

feresc să afirme că UE a cunoscut astfel a doua criză majoră într-un 

singur an, după războiul din Irak. Cauzele eşecului trebuie căutate, 

deopotrivă, în complexitatea problemelor şi dimensiunea mizei pe termen 

lung, dar şi în numărul relativ redus de dezbateri în plen (ne amintim că 

acestea au permis Convenţiei Europene să degajeze consensul chiar pe 

dosarele cele mai fierbinţi), înlocuite de negocieri bilaterale şi întâlniri cu 

un număr limitat de participanţi, ceea ce a creat, în unele capitale, un 

climat de frustrare şi a stimulat replierea pe poziţii naţionale, în detri-

mentul interesului comun european. Preşedintele Comisiei Europene, 

Romano Prodi, încerca să lase deschisă speranţa, afirmând la conferinţa 

sa de presa din 13 decembrie că „spiritul Convenţiei este încă viu. Europa 

are nevoie de un Tratat Constituţional şi depinde de noi sa-l adoptăm. 

Este responsabilitatea noastră în faţa cetăţenilor şi în ochii istoriei”. 

Nu trebuie însă uitat că liderii UE nu au putut realiza reforma insti-

tuţiilor comunitare nici la Amsterdam în 1997 şi nici la Nisa în 2000. Unii 

şefi de stat europeni au încercat să minimizeze amploarea eşecului de la 

Bruxelles. Preşedintele francez, Jacques Chirac, declara că „nu este vorba 

de o drama sau de o criza cu „C” mare”, dar nu a exclus nici o clipă posi-

bilitatea ca un număr limitat de state să formeze un „grup de pionieri” 

care să avanseze mai rapid pe calea aprofundării integrării europene, după 

modelul „Euro” sau al „Spaţiului Schengen”. Cancelarul german, 

Gerhard Schröder, deşi a arătat că nu doreşte o „Europă cu două viteze”, 

a adăugat că „aceasta ar fi în logica unui eşec definitiv al Constituţiei 

Europene”. 

Dincolo de declaraţii, rezultatul este acela că negocierile asupra 

viitorului Tratat Constituţional au fost amânate sine die. Irlanda, care a 

preluat Preşedinţia UE la 1 ianuarie 2004 pentru o perioadă de sase luni, a 

primit sarcina de a prezenta la Consiliul European din martie 2004 „o 

evaluare a perspectivelor de progres” pentru negocierile privind Consti-

tuţia Europeană, însă analiştii sunt toţi de acord că un acord înaintea 

alegerilor pentru Parlamentul European este, practic, imposibil de obţinut, 

fiind mult mai probabil ca eventualele progrese să fie amânate pentru 

semestrul doi, în timpul Preşedinţiei olandeze, cu atât mai mult cu cât este 

de aşteptat ca Irlanda să acţioneze cu prudenţă, având în spate experienţa 

negativă a veto-ului populaţiei sale, în 2001, în referendumul privind 
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ratificarea Tratatului de la Nisa. Principalii actori au lăsat să se înţeleagă 

că este necesară o perioadă de reflecţie înainte de reluarea negocierilor, 

care să permită disiparea tensiunilor apărute în urma eşecului de la 

Bruxelles. Eşec ce nu poate fi însă imputat doar unei singure părţi şi nici 

nu trebuie absolutizat, pentru că sunt, totuşi, 82 de subiecte asupra cărora 

şefii de stat sau de guvern ai Uniunii au căzut de acord, iar CIG a luat în 

discuţie doar 10% din „pachetul” inclus în proiectul de Tratat Consti-

tuţional propus de Convenţia Europeană, ceea ce înseamnă că pentru 

restul de 90% exista consens. În plus, UE va continua să funcţioneze în 

baza Tratatului de la Nisa. 

În egală măsură, credem că nu poate fi neglijat riscul unei creşteri a 

curentului eurosceptic în rândul populaţiei actualelor state membre ale 

UE şi nici minimizate consecinţele posibile ale demersului unui număr de 

şase state UE (Germania, Franţa, Marea Britanie, Olanda, Austria şi 

Suedia), toate contribuitori neţi la bugetul comunitar, care, la două zile 

după Consiliul European de la Bruxelles din 12-13 decembrie 2003, au 

adresat o scrisoare comună preşedintelui Comisiei Europene, Romano 

Prodi, propunându-i „îngheţarea” plafonului contribuţiei naţionale anuale 

la bugetul UE la 1% (plafonul maxim admis prin Tratat este de 1,24%, 

iar, în prezent, contribuţia fiecărui stat se situează la 0,98%). Interesant de 

constatat că Belgia, deşi este şi ea contributor net, nu s-a alăturat acestui 

demers, ministrul de externe, Louis Michel, declarând că „politica nu este 

un dans de salon”. Ceea ce nu i-a împiedicat pe ziariştii belgieni de la La 

Libre Belgique să titreze, la 17 decembrie, că „Războiul total a fost 

declarat”, iar pe colegii lor de la Le Soir că „Ora socotelilor a sosit”, 

considerând că „arma bugetară este un mijloc pentru Paris şi Berlin de a 

exercita o presiune maximală asupra Spaniei şi Poloniei pentru a le 

convinge să accepte viitoarea Constituţie Europeană”. Logica acestor 

afirmaţii rezidă în realitatea că Spania a primit în 2002 un transfer net de 

la bugetul comunitar de 8,8 miliarde Euro (fiind primul beneficiar al 

fondurilor regionale), echivalent a 1,29% din PIB-ul sau, iar Polonia are 

nevoie acută de fonduri europene pentru a recupera diferenţa de 

dezvoltare faţă de actualii membri ai Uniunii.  

Concluzia acestei rapide treceri în revistă a istoriei unei Conferinţe 

Interguvernamentale ce s-a dorit istorică, dar care va rămâne în istorie, 

mai degrabă, ca o ocazie ratată, este aceea că Uniunea Europeană se va 

afla, începând cu 1 mai 2004, în situaţia de a se extinde, fără a dispune 
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însă de un cadru instituţional adaptat. Ceea ce a lipsit a fost, conform 

preşedintelui Convenţiei Europene, francezul Valéry Giscard d’Estaing, 

„existenta unui suflu european”. În opinia sa, esenţial este însă că nu există 

o propunere alternativă la proiectul de Tratat Constituţional avansat de 

Convenţie, ceea ce face ca acesta să rămână baza negocierilor din 2004.  

 

 decembrie 2003  

Secţiunea a 3-a 

Tratatul Constituţional: spre o nouă 

arhitectură a Uniunii Europene 

Motto:  

„Noi nu formăm o coaliţie de state, noi unim popoarele.”  

Jean Monnet 

 

La 29 octombrie 2004 a fost semnat, la Roma, „Tratatul de instituire a 

unei Constituţii pentru Europa”, adoptat de către Consiliul European la 

Bruxelles, la 17-18 iunie 2004. După 54 ani de la semnarea la Paris a 

Tratatului CECO (24 octombrie 1950) şi 47 ani şi 7 luni de la semnarea 

Tratatelor CEE şi Euratom (Roma, 25 martie 1957), Uniunea Europeană 

a păşit, astfel, spre un nou statut, depăşind formal încadrarea în categoria 

organizaţiilor internaţionale, deoarece noul Tratat conferă construcţiei 

comunitare cadrul juridic unitar pentru exercitarea unor competenţe ce ţin 

mai degrabă de esenţa statului federal: monedă unică, buget provenit şi 

din resurse proprii (există însă şi contribuţii naţionale), control integrat la 

frontiere, o serie de politici comune decise şi gestionate direct de la 

Bruxelles, o politică externă comună (cu limitele ei), înfiinţarea parche-

tului european, a jandarmeriei europene, a poliţiei europene de frontieră, 

precum şi atribuţii, deocamdată embrionare, în domenii ca apărarea şi 

securitatea. De altfel, întreaga evoluţie a construcţiei comunitare a fost 

una de la interguvernamental spre integrat, chiar dacă, de-a lungul celor 

peste 50 ani de istorie, Comunitatea Europeană (astăzi Uniunea Euro-

peană) a cunoscut şi perioade de recul şi euroscepticism. Numit de unii 

„Constituţie”, iar de alţii „Tratat Constituţional”, documentul semnat la 

29 octombrie 2004 este rezultatul unui lung proces care a început cu 
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Declaraţia de la Laeken, din decembrie 2001, a continuat în cadrul 

Convenţiei privind Viitorul Europei (28 februarie 2002 – 10 iulie 2003) şi 

a fost finalizat de către Conferinţa Interguvernamentală a statelor membre 

UE (4 octombrie 2003-18 iunie 2004). 

Dezbaterea privind viitorul Europei a început într-un moment când 

încrederea populaţiei în instituţiile comunitare se afla la cote scăzute. Aşa 

cum am precizat anterior, era necesară o strategie coerentă de atragere a 

opiniei publice pentru sprijinirea celor două mari proiecte europene: 

extinderea Uniunii şi modelarea arhitecturii Europei de mâine. Aceasta 

trebuia concepută sub forma unei dezbateri democratice privind finali-

tăţile construcţiei comunitare, distinctă de dezbaterea politică rezervată 

experţilor şi politicienilor şi care să identifice subiectele ce îi preocupă pe 

cetăţenii europeni, cum concep aceştia funcţionarea UE şi în ce direcţie ar 

dori să o vadă evoluând. 

Ne amintim că, pentru a răspunde acestei cerinţe şi a asigura pregă-

tirea viitoarei Conferinţe Interguvernamentale, Consiliul European de la 

Laeken, din decembrie 2001, a decis ca înaintea convocării CIG să aibă 

loc un forum mai larg de dezbatere, o „Convenţie Europeană” care să 

includă principalele părţi interesate în dezbaterea celor patru mari teme 

identificate la Nisa. Preşedinţia Convenţiei a fost exercitată de către fostul 

şef de stat francez Valéry Giscard d’Estaing, asistat de doi vicepreşedinţi, 

ambii foşti prim-miniştri, belgianul Jean Luc Dehaene şi italianul 

Giuliano Amato. Convenţia Europeană a avut o misiune crucială, aceea 

de a propune un concept pentru o Uniune Europeană de dimensiunea 

continentului, adaptată secolului XXI, concept care să aducă Europei 

unitate, respectându-i în acelaşi timp diversitatea.  

Metoda Convenţiei a fost un succes, deoarece a reuşit să dea un 

răspuns ambiţios problemelor menţionate în Declaraţia de la Laeken, iar 

graţie reprezentativităţii sale, spiritului deschis şi transparent al lucrărilor 

şi colaborării strânse cu societatea civilă, proiectul noului Tratat Constitu-

ţional putea fi considerat rezultatul unui larg consens şi al unei legitimităţi 

certe. Convenţia a consacrat ca actori principali ai dezbaterii privind 

viitorul Europei cei doi poli prin care se legitimează Uniunea Europeană 

– statele membre şi cetăţenii acestora. Consiliul European de la Salonic, 

din 19-20 iunie 2003, a apreciat că proiectul de Tratat Constituţional 

redactat de Convenţie marchează o etapă istorică în direcţia realizării 

obiectivelor integrării europene şi a creşterii profilului internaţional al 
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Uniunii şi a decis convocarea unei Conferinţe Interguvernamentale care 

să adopte un nou Tratat fundamental al UE, adaptat cerinţelor extinderii şi 

noilor realităţi la nivel european şi global. La 29 septembrie 2003, 

Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe (miniştrii de externe din 

statele Uniunii) a aprobat ca lansarea Conferinţei Interguvernamentale de 

reformare a tratatelor UE să aibă loc la 4 octombrie 2003.  

Calendarul Conferinţei Interguvernamentale a fost conceput ca un 

proces rapid, ce urma să se desfăşoare la nivel politic şi să se încheie cu 

ocazia reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie 2003, de la 

Bruxelles. De menţionat că România, Bulgaria şi Turcia au participat la 

CIG cu statut de observator. Deoarece 90% din proiectul Tratatului 

Constituţional elaborat de către Convenţia Europeana nu ridica probleme 

de acceptare de către statele membre, agenda CIG a fost gândită astfel 

încât să abordeze doar subiectele delicate, asupra cărora consensul fusese 

realizat in extremis: oportunitatea creării unui Consiliu Legislativ, moda-

lităţile de exercitare a preşedinţiei rotative a Consiliului, competenţele şi 

articularea dublei identităţi a ministrului european al afacerilor externe, 

dimensiunea de apărare europeană, structura Comisiei Europene, definiţia 

şi sfera de aplicare a majorităţii calificate.  

Am văzut ca de la început s-au conturat două grupuri de state, 

delimitate în raport de interesele specifice pe care doreau să le promoveze 

în cadrul CIG şi că divergenţele între acestea s-au menţinut iar Consiliul 

European care s-a reunit la Bruxelles, la 12-13 decembrie 2003, nu a 

putut decât să constate imposibilitatea depăşirii lor. Confirmând temerile 

cele mai pesimiste, primul Consiliu European al UE extinse s-a terminat 

cu un fiasco, „Cei 25”, cărora li s-au adăugat, pentru componenţa CIG, 

România, Bulgaria şi Turcia, nereuşind să se înţeleagă asupra regulilor 

care urmau să guverneze Uniunea Europeană în viitor. Rezultatul concret 

a fost amânarea finalizării negocierilor asupra viitorului Tratat Constitu-

ţional iar Irlanda, care a preluat Preşedinţia UE la 1 ianuarie 2004 pentru 

o perioadă de şase luni, a primit sarcina de a prezenta, la Consiliul Euro-

pean din martie 2004, „o evaluare a perspectivelor de progres” pentru 

negocierile privind Constituţia Europeana. Deşi analiştii erau sceptici în 

privinţa unor progrese rapide, fiind de aşteptat ca Dublinul să acţioneze 

cu prudenţă, deoarece avea în spate experienţa negativă a veto-ului popu-

laţiei sale în 2001, la referendumul privind ratificarea Tratatului de la 

Nisa, Preşedinţia irlandeză a Uniunii care a ştiut să gestioneze negocierile 
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cu calm şi profesionalism. Acceptarea, de către toţi participanţii, a unor 

formule de compromis, favorizate şi de schimbări politice din unele state 

membre, a permis încheierea CIG la Consiliul European din 18 iunie 

2004, prin adoptarea proiectului de Tratat Constituţional care, din motive 

istorice, a fost semnat la Roma, la 29 octombrie 2004. 

S-au făcut deja o serie de analize privind Tratatul Constituţional. Ceea 

ce credem că este important de reţinut, într-o evaluare cu caracter general, 

sunt acele prevederi ce modifică nu doar funcţionarea instituţiilor UE, ci 

şi „filozofia” construcţiei comunitare. Din aceasta perspectivă, prin-

cipalele repere de noutate ale Tratatului Constituţional ar putea fi sinte-

tizate astfel:  

– a fost introdus sistemul de vot cu dublă majoritate în Consiliul UE; 

după intrarea în vigoare a noului Tratat, deciziile cu majoritate calificată 

vor necesita sprijinul a 55% din statele membre, reprezentând 65% din 

populaţia Uniunii. Pentru a nu favoriza statele mari ale Uniunii, Tratatul 

prevede că o decizie ce se ia cu majoritate calificată poate fi blocată doar 

dacă i se opun minimum 4 state, iar dacă pragul de blocaj este aproape de 

a fi atins, atunci statele membre vor face eforturi pentru identificarea unei 

soluţii de consens. Amânarea nu poate fi însă sine die, iar prevederea va 

putea fi abrogată în 2014. Carta Drepturilor Fundamentale a UE a fost 

introdusă în Tratat, primind forţă juridică. Tratatul Constituţional des-

chide, astfel, calea spre aderarea ulterioară a UE la Convenţia Europeană 

a Drepturilor Omului. Foarte important este faptul că Uniunea Europeană 

a primit personalitate juridică unică (mai puţin Tratatul Euratom). Noul 

Tratat asigură o mai bună definiţie a competenţelor UE în raport cu 

statele membre, fără a stabili însă un catalog rigid; el simplifică instru-

mentele legislative şi executive ale Uniunii şi stabileşte o ierarhie a nor-

melor europene.  

A fost creată funcţia de Preşedinte al Consiliului European, ales prin 

vot cu majoritate calificată de către şefii de stat sau de guvern ai statelor 

membre, pentru un mandat de 2,5 ani, reînnoibil o singură dată. Preşe-

dinţia Consiliului UE va fi exercitată de o echipă de câte 3 state membre, 

pentru o perioadă de 18 luni; fiecare membru al echipei va prezida – 

exceptând existenţa unor alte aranjamente în cadrul echipei – ansamblul 

formaţiunilor Consiliului, cu excepţia Consiliului Relaţii Externe. S-a 

înfiinţat postul de Ministru de Externe al UE; el va fi vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, va prezida Consiliul Relaţii Externe şi va avea drept 
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de iniţiativă în domeniul PESC. Ministrul de Externe al UE va fi asistat 

de către un Serviciu de Acţiune Externă (Serviciul diplomatic al UE) 

compus din funcţionari ai Comisiei, Secretariatului General al Consiliului 

şi din personal detaşat din serviciile diplomatice naţionale. Între 

2004-2014, Comisia Europeană va fi formată din câte un naţional al fie-

cărui stat, conform prevederilor Tratatului de la Nisa, după care Colegiul 

va fi redus la 2/3 din numărul total al ţărilor membre, exceptând situaţia 

când Consiliul European ar decide altfel. Preşedintele Comisiei va fi ales 

de către Parlamentul European. 

Noul Tratat renunţă la sistemul „pilonilor UE” introdus în 1993 prin 

Tratatul de la Maastricht (conform căruia Uniunea Europeană are 3 

„piloni”: Comunitatea Europeană, PESC şi cooperarea în materie de JAI). 

Aceleaşi instrumente şi proceduri juridice vor fi aplicate într-un cadru 

instituţional unic; legile europene şi legile cadru rămân singurele instru-

mente pe care Uniunea le poate adopta, iar procedura de codecizie între 

Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European devine regulă pentru adop-

tarea deciziilor comunitare. Câmpul de aplicare a deciziei cu majoritate 

calificată este extins la noi domenii-cheie: imigrare, controlul la frontiere, 

cooperarea judiciară penală, proprietatea intelectuală, cultura, protecţia 

civilă, securitatea socială a muncitorilor imigranţi. Tratatul Constituţional 

introduce un mecanism al „frânei de urgenţă” (emergency brakes) ce 

permite posibilitatea blocării deciziei adoptate cu majoritate calificată şi 

trimiterea sa către Consiliul European, care trebuie să se pronunţe într-un 

interval de 4 luni, în caz contrar statele care sunt favorabile deciziei 

putând stabili, automat, o cooperare consolidată în domeniul respectiv. 

Noul Tratat prevede posibilitatea dezvoltării unei veritabile apărări 

europene şi introduce o clauză de solidaritate a statelor UE în faţa unui 

atac extern asupra unuia dintre ele. Un nou mecanism de „cooperare 

structurată” permanentă a fost stabilit în domeniul apărării, permiţând 

unui grup de state membre să coopereze mai strâns în domeniul militar. 

Cooperarea structurată se va aplica şi în materie de PESC. Este introdusă 

o inovaţie procedurală numită „clauza pasarela” care permite Consiliului 

European să decidă cu unanimitate trecerea, în anumite domenii regle-

mentate de unanimitate, la votul cu majoritate calificată fără să fie nece-

sară revizuirea Tratatului, cu condiţia ca nici un parlament naţional să nu 

se opună. Tratatul Constituţional întăreşte posibilitatea constituirii unor 

„cooperări consolidate”, care se pot realiza dacă regrupează cel puţin 1/3 
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din statele membre UE şi permite acestora să avanseze mai rapid pe calea 

integrării într-un anumit domeniu, în interiorul Uniunii (deci nu pe o bază 

interguvernamentală). Clauza pasarela are o aplicaţie specifică în 

domeniul acestor cooperări (mai puţin în materie de securitate şi apărare), 

deoarece Tratatul stipulează că statele membre ce participă la o cooperare 

consolidată pot decide cu unanimitate trecerea, în cadrul acesteia, la votul 

cu majoritate calificată, fără ca ţările membre UE ce nu participă la acea 

cooperare să se poată opune. Această regulă oferă, în anumite sectoare (în 

special în domeniile fiscal şi social), posibilităţi veritabile de aprofundare 

a integrării.  

În viitor, Parlamentul European va avea 750 eurodeputaţi (faţă de 736, 

în prezent). Pragul minim va fi de 6 deputaţi (faţă de 4, în prezent) iar cel 

maxim de 96 deputaţi (în loc de 99, astăzi). Repartiţia locurilor între 

statele membre va face obiectul unei decizii unanime a Consiliului 

European, în baza propunerii şi cu aprobarea Parlamentului European, 

reprezentarea fiind degresivă şi proporţională. Tratatul Constituţional 

consolidează rolul PE, deoarece, cu câteva excepţii, acesta adoptă legile 

europene împreună cu Consiliul, iar competenţele sale bugetare şi de 

control sunt întărite. Parlamentele naţionale sunt asociate şi ele la 

construcţia europeană, fiind mai bine informate şi implicate direct în con-

trolul principiului subsidiarităţii. 

Tratatul Constituţional recunoaşte dimensiunea socială a Uniunii, 

menţionând între obiectivele acesteia dezvoltarea unei economii sociale 

de piaţă şi progresul social. Sunt extinse competenţele Uniunii în dome-

niul sănătăţii publice şi este creată o bază juridică europeană pentru servi-

ciile de interes general. Este recunoscută specificitatea serviciilor sociale, 

culturale, de sănătate şi educaţie în cadrul politicii comerciale comune a 

Uniunii. Noul Tratat consolidează autonomia decizională a statelor din 

zona Euro (care sunt acum minoritare în UE-25), precum şi rolul Comi-

siei Europene în asigurarea respectării Pactului de Stabilitate şi Creştere 

(constatarea situaţiilor de deficit excesiv). 

În domeniile justiţiei şi afacerilor interne, Tratatul prevede înfiinţarea 

unui Parchet European competent în lupta contra fraudelor la bugetul 

comunitar, dar şi împotriva criminalităţii grave cu dimensiune transfron-

tieră. Eurojust (instanţa de coordonare judiciară între statele membre) va 

putea declanşa anchete penale şi propune începerea urmăririi penale. Va 

fi creat, de asemenea, un Comitet permanent pentru cooperarea în materie 
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de securitate internă. Tot în premieră, Tratatul include şi o clauză care 

permite unui stat membru să părăsească Uniunea dacă doreşte acest lucru. 

Pe lângă toate aceste elemente de noutate, trebuie remarcat şi faptul că 

o serie de propuneri avansate de Convenţia Europeană nu au fost reţinute 

de către CIG. Astfel, s-a renunţat la crearea unui Consiliu Legislativ ca 

formaţiune distinctă a Consiliului UE, alături de configuraţiile sale 

executive, preferându-se ca funcţia legislativă să fie repartizată, ca şi până 

acum, formaţiunilor specializate ale Consiliului.  

În ceea ce priveşte numirea comisarilor, mecanismul adoptat de CIG 

reprezintă o victorie a curentului interguvernamental, care echilibrează 

progresul înregistrat prin alegerea Preşedintelui Comisiei de către PE, 

deoarece – faţă de propunerea Convenţiei Europene, în care Preşedintele 

Comisiei îşi selecta comisarii dintr-o listă cu câte 3 propuneri avansate de 

statele membre – Tratatul Constituţional menţine formula actuală, în care 

Consiliul aprobă lista cu nominalizările naţionale, cu acordul Preşedin-

telui ales al Comisiei, după care urmează investitura în Parlamentul 

European. Un alt aspect se referă la menţinerea dreptului de veto în 

Consiliu în domenii ca taxarea, politica externă, securitate socială sau 

legislaţia muncii în Marea Britanie (aşa-numitele „linii roşii”). S-a 

renunţat, de asemenea, la menţionarea în preambulul Tratatului Constitu-

ţional a referirii la originea creştină a UE. În fine, nu a fost acceptată 

propunerea de sancţionare a statelor membre care încalcă regulile 

Pactului de Stabilitate şi Creştere şi bugetului UE şi nici cea de a obliga 

ţările din Zona Euro să-şi reducă deficitul bugetar în perioadele de 

creştere economică.  

Textul Tratatului Constituţional reprezintă, astfel, un compromis 

necesar între cele două curente majore de opinie din Europa comunitară. 

Obţinerea lui a fost favorizată de absenteismul cetăţenilor la alegerile 

pentru Parlamentul European, din 10-13 iunie 2004, dar şi de nevoia 

liderilor europeni de a-şi respecta promisiunea făcută a doua zi după aten-

tatele din martie, de la Madrid: aceea de a strânge rândurile în faţa ame-

ninţării teroriste şi a reda un elan decisiv proiectului Constituţional blocat 

de eşecul Consiliului European din decembrie 2003, de la Bruxelles. 

Tratatul Constituţional va intra în vigoare după ratificarea sa de către 

toate statele membre. Se avansează, ca ipoteză de lucru, data de 1 

noiembrie 2006. O declaraţie anexată Tratatului precizează că dacă la doi 

ani după semnarea acestuia el a fost ratificat de 4/5 din statele membre, 
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însă unul sau mai mulţi din ceilalţi membri au dificultăţi în a face acelaşi 

lucru, atunci Consiliul European se va sesiza asupra acestei probleme. De 

remarcat interesul redus pe care ratificarea acestui document atât de 

important pentru viitorul UE îl suscită în rândul opiniei publice europene. 

Un sondaj realizat în toamna anului 2004 în Franţa, una din ţările-motor 

ale integrării europene, arată că doar 18% din persoanele cu drept de vot 

ar spune „Da” la un referendum pe această temă, în timp ce 15% s-ar 

opune, iar restul nu sunt interesate de subiect. Este cert că, dincolo de entu-

ziasmul manifestat de liderii UE imediat după încheierea Consiliului 

European din iunie 2004, care a marcat finalizarea CIG, etapa ratificării 

Tratatului Constituţional, în unele cazuri prin referendum, reprezintă pentru 

UE o provocare la fel de importantă ca şi Conferinţa Interguvernamentală.  

În loc de concluzii: Uniunea Europeană este o comunitate de valori, 

fiind produsul mai multor mari tradiţii religioase şi filozofice. Ideile 

grecilor şi ale romanilor, creştinismul, iudaismul, umanismul şi ilumi-

nismul ne-au făcut ceea ce suntem astăzi. Experienţa celui de-al Doilea 

Război Mondial i-a învăţat pe europeni cât de fundamentală este 

acceptarea unor valori comune: pace, stabilitate, prosperitate. Pe măsură 

ce Uniunea Europeană a avansat însă, mărindu-şi dimensiunile şi extin-

zându-şi competenţele, entuziasmul faţă de continuarea proiectului 

european s-a pierdut printre proceduri complexe de decizie, calcule 

bugetare şi diferenţe de abordare politică. Cu cât Uniunea va avea mai 

mulţi membri, cu atât creşte riscul ca aceste aspecte să devină mai 

pregnante, iar cetăţenii să nu mai poată zări ceea ce este comun pentru 

Europa. Crearea Convenţiei Europene a avut rolul de a reduce această 

percepţie, de a da imaginea că viitorul UE se decide transparent şi în 

consultare cu societatea civilă şi cu principalii actori sociali. Tratatul 

Constituţional este rezultatul acestui efort. În preambulul său se afirmă că 

„Europa este unită în diversitate”. Diversitatea este evidentă; unitatea însă 

nu poate fi găsită decât prin întoarcerea la valorile pe care s-a construit 

Uniunea Europeană.  

Dacă va fi ratificat de către statele membre, „Tratatul de instituire a 

unei Constituţii pentru Europa” poate reprezenta o bază juridică de lucru 

pentru arhitectura Uniunii Europene de mâine.  

           

ianuarie 2005 
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Secţiunea a 4-a 

Constituţia Europeană: reflecţii asupra 

unei perioade de reflecţie 

Proiectul european se afla astăzi într-o criză considerată fără prece-

dent. Procesul de integrare europeană, al cărui obiectiv originar a fost 

asigurarea păcii şi prosperităţii în jumătatea vestică a continentului, s-a 

bazat multă vreme pe crearea şi aprofundarea unor forme noi de coope-

rare tehnică şi economică. Contextul şi voinţa politică au permis ulterior o 

evoluţie progresivă de la interguvernamental spre integrat, cu dezvoltarea 

unei dimensiuni politice care sa transforme, în perspectivă, Uniunea 

Europeană într-un actor global de primă forţă. Dar, după o jumătate de 

secol de istorie ce poate fi considerată „o poveste de succes”, UE este 

acum la răscruce.  

Respingerea prin referendum de către Franţa şi Olanda a Tratatului 

Constituţional a creat o situaţie fără precedent în Uniunea Europeană. 

Este evident că avem de-a face cu un seism ce depăşeşte, ca amploare a 

consecinţelor, graniţele celor două ţări, profunzimea crizei depinzând de 

evoluţiile din următoarele luni, corelate cu consecinţele incapacităţii 

Consiliului European din 16-17 iunie 2005 de a adopta bugetul comunitar 

pentru perioada 2007-2013.  

Cu o participare record de 70% în Franţa şi 63% în Olanda (în timp ce 

la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2004 participarea a fost 

de doar 34%), din care voturile negative au reprezentat 54,6% şi, respec-

tiv, 61,7%, rezultatul referendumurilor din 29 mai şi, respectiv, 1 iunie 

2005 reprezintă încheierea etapei voluntariste şi vizionare a construcţiei 

comunitare, bazată pe voinţa politică şi entuziasm, imaginată de Jean 

Monnet şi Robert Schuman la începutul anilor ’50 ai secolului trecut. Nu 

este prima criză şi probabil nici ultima, dar dacă nu va exista voinţa poli-

tică pentru a o gestiona corect, ea poate deveni cea mai profundă sincopă 

în funcţionarea construcţiei comunitare, cu consecinţe pe termen lung 

asupra direcţiei de evoluţie a procesului de unificare a continentului. 

Pentru Franţa, referendumul din 29 mai este a doua consultare de acest 

gen pierdută de autorităţi, după cea din 1969 privind regionalizarea şi 

reforma Senatului francez, care a determinat demisia generalului De 

Gaulle. La nivelul UE există şi alte precedente: Tratatul de la Masstricht a 
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fost acceptat de către francezi la limită, în referendumul din 1992, danezii 

şi britanicii l-au ratificat după acceptarea unor clauze de opting out, 

Irlanda a acceptat Tratatul de la Nisa doar după al doilea referendum, în 

2002. Este însă pentru prima dată când două state fondatoare ale edifi-

ciului comunitar resping aprofundarea integrării şi tot prima dată când 

Franţa se situează pe o poziţie divergentă de cea a Germaniei într-un 

dosar european esenţial, punând în discuţie credibilitatea cuplului 

franco-german. Analiştii apreciază ca efectele veto-ului francez vor fi 

de lungă durată şi vor afecta forţa politică a Parisului la nivelul deciziei 

europene.  

Atât Franţa, cât şi Olanda s-au confruntat în ultimii ani cu o 

problematică economico-socială internă complexă, dar cauzele eşecului 

celor două referendumuri sunt mult mai profunde decât sancţionarea unor 

guverne de către propriul electorat. Este vorba, în egală măsură, de teama 

că extinderea Uniunii aduce cu ea dumping social, delocalizare şi şomaj 

crescut în „vechea Europă”, de adâncirea decalajului între viziunea 

elitelor şi aşteptările opiniei publice, de comunicarea deficitară cu 

populaţia. „Nu”-ul francez şi olandez nu reprezintă un dezacord cu textul 

Tratatului Constituţional (majoritatea votanţilor nu au citit Tratatul şi 

cunosc puţin despre conţinutul documentului), ci expresia unei stări de 

nemulţumire mult mai generale la nivelul opiniei publice. Rezultatele 

referendumurilor din Franţa şi Olanda sunt consecinţa unui deficit demo-

cratic real, iar votul negativ a fost o sancţiune pentru întreaga clasă 

politică europeană, deoarece Tratatul Constituţional a fost susţinut de 

majoritatea forţelor politice din ţările Uniunii Europene.  

Cotidianul olandez De Volkskrant încerca, în ediţia din 16 iunie 2005, 

o analiză a votului negativ, ajungând la concluzia că „Europa nu poate 

funcţiona decât dacă rămâne pluriformă” şi, acuzând liberalizarea exce-

sivă promovată de la Bruxelles: „Făcându-se apel la concurenţa nelimi-

tată, acest proces – de la normele impuse pentru bere şi brânză, până la 

căi ferate şi sisteme de comunicaţii – se amestecă tot mai frecvent în 

specificul naţional şi, din acest motiv, începe să ia forme ameninţătoare 

pentru ideea europeană”. Francezii şi olandezii au văzut în liberalizarea 

pieţei un factor nivelator în plan cultural şi au identificat Tratatul 

Constituţional drept un promotor al acestui liberalism. Nu trebuie neglijat 

nici faptul că domenii aflate tradiţional în competenţa naţională, cum sunt 

apărarea şi politica externă, sunt trecute prin noul act fundamental al UE 



Tratatul Constituţional: o idee abandonată? 78 

în zona deciziei mixte – naţional/comunitar – ceea ce, neexplicat cores-

punzător, poate crea confuzie şi frustrare la nivelul opiniei publice.  

Schimbarea radicală a mediului internaţional în ultimii ani, fenomenul 

progresiv de globalizare ce afectează întreaga lume, faptul că UE a ajuns 

în faza în care este, practic, obligată ca, după realizarea Uniunii monetare, 

să avanseze spre o Uniune politică, în caz contrar însemnând că şi-a atins 

limitele, apariţia unor noi riscuri de securitate (atentate teroriste majore, 

conflicte locale de sorginte etnică sau religioasă în Europa sau la porţile 

ei, crima organizată, migraţie ilegală), precum şi faptul că în plan social 

populaţia din statele membre ale UE se simte încă departe de ceea ce se 

decide la Bruxelles, pentru ea şi în numele ei, pot fi considerate tot atâtea 

explicaţii pentru situaţia actuală. O altă cauză o constituie percepţia că 

extinderea UE cu cei zece noi membri s-a făcut prea repede, iar „indi-

gestia” – prezisă de unii analişti să apară la doi-trei ani după valul masiv 

din luna mai 2004, deci când România şi Bulgaria ar fi fost deja admise 

în Uniune – a venit, mai curând, pe fondul anunţării continuării proce-

sului de extindere cu alte noi ţări candidate.  

Înainte de a fi respins în Franţa şi Olanda, Tratatul Constituţional a 

fost, totuşi, ratificat de 12 ţări membre UE – în ordinea cronologică, 

Lituania, Ungaria, Slovenia, Italia, Grecia, Slovacia, Spania, Austria, 

Germania, Cipru, Malta şi Luxemburg (primul ministru luxemburghez, 

Jean-Claude Junker, a avut curajul de a menţine organizarea referen-

dumului din 10 iulie 2005, iar rezultatul pozitiv i-a dat dreptate, cu toate 

că entuziasmul populaţiei scăzuse simţitor în ultimele săptămâni) – care 

reprezintă, în total, 50% din populaţia UE. În Belgia, Tratatul a trecut de 

Senat şi Camera Reprezentanţilor şi se află în faza finală de aprobare la 

nivelul parlamentelor regionale şi comunitare, ceea ce face ca procentul 

susţinătorilor documentului să reprezinte 52%-53% din populaţia UE, 

permiţând intrarea în „perioada de reflecţie” anunţată de Consiliul 

European din 16-17 iunie a.c. dintr-o poziţie ameliorată. 

Alte state membre au anunţat însă că suspendă procedurile de ratifi-

care până la evaluarea perioadei de reflecţie – Marea Britanie, Polonia, 

Irlanda, Danemarca, Republica Cehă, Finlanda – pentru a realiza o „decan-

tare” a posibilităţilor de depăşire a blocajului actual şi a evita „conta-

minarea” opiniei publice cu sindromul votului negativ din Franţa şi Olanda. 

În zilele care au urmat referendumurilor din Franţa şi Olanda s-au 

încercat o serie de evaluări privind consecinţele respingerii Tratatului 
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Constituţional. În planul demersurilor politice, cancelarul Schröder a 

propus convocarea unei reuniuni de urgenţă a liderilor din cele şase state 

fondatoare ale Comunităţilor Europene (Franţa, Germania, Italia, Belgia, 

Olanda şi Luxemburg). A reuşit să-l convingă doar pe preşedintele 

Franţei, cu care s-a întâlnit la 4 iunie a.c., dar analiştii apreciază că 

situaţia actuală nu le mai permite celor doi lideri să lanseze iniţiative de 

genul creării unui nou „nucleu dur” al UE. La nivelul Comisiei Europene, 

preşedintele Barroso a insistat iniţial că ratificarea trebuie să continue, dar 

şi-a nuanţat poziţia ulterior, arătând că printre opţiuni se află şi „apăsarea 

butonului de pauză”, deoarece un grup important de comisari susţin că 

salvarea Tratatului Constituţional şi evitarea intrării într-o etapă de 

paralizie politică a Uniunii impun suspendarea temporară a procesului  

de ratificare.  

În mediile europene se anticipa atunci că, cel mai probabil, Consiliul 

European din 16-17 iunie 2005 va ajunge la concluzia necesităţii unei 

„perioade de reflecţie” în procesul de ratificare a Tratatului Constituţional 

şi, implicit, o amânare a intrării acestuia în vigoare, prevăzută iniţial 

pentru octombrie 2006, până în 2007 sau 2008 (în ipoteza pozitivă că se 

va reuşi deblocarea situaţiei actuale). Se estima şi că, din motive de 

imagine, Consiliul European va adopta un limbaj „intermediar”, din care 

să rezulte că procesul de ratificare va continua după ce statele membre 

vor analiza, individual, situaţia creată şi strategia de urmat. Analiştii 

remarcau scăderea semnificativă şi imediată a Euro în raport cu dolarul 

american şi influenţa pe care respingerea Tratatului Constituţional în 

Franţa şi Olanda o va avea asupra adoptării bugetului UE pentru perioada 

2007-2013 (în special asupra plafonului contribuţiilor din PIB-ul naţio-

nal) şi asupra continuării procesului de extindere a Uniunii, în primul 

rând a începerii negocierilor de aderare cu Turcia şi Croaţia, fără a se 

exclude nici eventualele efecte colaterale asupra calendarului admiterii 

efective a României şi Bulgariei.  

Summit-ul de la Bruxelles a fost unul al incertitudinii, atât în ceea ce 

priveşte Tratatul Constituţional, cât şi referitor la perspectivele financiare, 

confirmând că UE se afla într-o criză multiplă: politică, economică, insti-

tutională şi chiar de identitate. Majoritatea prognozelor amintite au fost 

confirmate, Consiliul European ajungând la concluzia că ratificarea 

Tratatului rămâne în actualitate, dar statele membre au libertatea de a-şi 

adapta calendarul de ratificare în funcţie de condiţiile interne şi de 
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conjunctura europeană. Liderii UE au transmis mesajul ca textul 

Tratatului Constituţional va fi menţinut în forma sa actuală, eliminându-se 

astfel speculaţiile privind renegocierea sau abandonarea acestuia, dar a 

modificat calendarul posibil de intrare în vigoare: nu se mai vorbeşte 

acum de noiembrie 2006, ci de 2008 sau chiar 2009 – în orice caz, după 

alegerile din Franţa şi Olanda, prevăzute în 2007, când s-ar putea 

imagina, eventual, organizarea unor noi referendumuri în cele două ţări.  

Consiliul European din iunie 2005 a adus în prim-plan ciocnirea dintre 

două filozofii fundamentale privind viitorul Uniunii Europene: una care 

susţine liberalizarea şi pune accentul pe rolul esenţial al pieţei, cealaltă 

care vede Uniunea drept un proiect de integrare politică bazată pe 

solidaritate. Sunt voci, mai ales în Olanda, care vorbesc de apariţia unor 

„fisuri” în coeziunea edificiului creat în urma cu 50 de ani: una între 

protestantism şi catolicism, alta de ordin social. Prima ar avea la bază o 

diferenţă de cultură politică între lumea nordică şi restul statelor UE, 

nordicii (protestanţi), mai ataşaţi respectării angajamentelor, fiind 

dezamăgiţi de violarea Pactului de Stabilitate şi Creştere de către Franţa şi 

Germania şi de inadvertenţele bugetare din Italia şi Grecia. Cu toată 

rezerva faţă de un astfel de argument, remarcăm că şi presa belgiană 

semnalează „apariţia a două concepţii diferite privind drumul pe care ar 

trebui să evolueze Uniunea Europeană, linia de separaţie trecând prin 

mijlocul Benelux-ului” (La Libre Belgique, 21 iunie 2005). 

Cealaltă fisură ar separa „vechea” Europă Occidentală (în primul rând 

populaţia regiunilor de pe Rhin), ataşată modelului protecţionist, de 

susţinătorii modelului anglo-saxon (în care sunt introduşi şi noii membri 

din Europa Centrală şi de Est), adepţi ai comerţului liber. Şi această 

concluzie ni se pare forţată, deoarece francezii au votat „nu”, considerând 

că domeniul social nu se regăseşte suficient în Tratatul Constituţional, în 

timp ce olandezii au dat acelaşi verdict la urne, deoarece consideră că 

plătesc prea mult pentru solidaritatea socială a Uniunii. Pe de altă parte, 

cei zece noi membri ai UE au un interes major să susţină o Europă socială 

şi tot ei au fost cei mai dispuşi spre o soluţie de compromis la summit-ul 

de la Bruxelles, anunţând că sunt gata să renunţe la o parte din fondurile 

ce le sunt destinate pentru a debloca adoptarea bugetului comunitar.  

Dacă rezultatele celor două referendumuri au lăsat loc la speculaţii şi 

interpretări, concluziile Consiliului European au adâncit incertitudinea 

asupra evoluţiei viitoare a construcţiei europene, datorită incapacităţii de 
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a adopta bugetul comunitar pentru perioada 2007-2013, cu consecinţe 

evidente privind voinţa liderilor UE de a se pune de acord asupra unui 

proiect politic comun. Liderii francez, german, luxemburghez şi belgian 

au arătat explicit că văd cauza acestui eşec în poziţia inflexibila a 

Londrei, pe care au acuzat-o de egoism şi sacrificarea Europei unite pe 

altarul liberalismului. Şi alţii au gândit la fel, chiar dacă s-au abţinut de la 

declaraţii publice tranşante, deoarece poziţia britanică a pus în discuţie 

politica agricolă a UE, considerată singura politică cu adevărat comună, 

pentru că este finanţată în întregime de la bugetul comunitar, în timp ce 

toate celelalte politici ale UE sunt cofinanţate.  

Premierul britanic Tony Blair şi-a apărat poziţia într-un excelent 

discurs ţinut în faţa Parlamentului European la 23 iunie a.c., când a 

prezentat priorităţile Preşedinţiei britanice a UE pentru semestrul II al 

anului 2005. El a arătat că nu doreşte să transforme Europa într-o zonă de 

liber-schimb, ci să lanseze o reformă prin care Uniunea să facă faţă 

mondializării: „Cred în Europa ca proiect politic. Cred într-o Europă cu o 

dimensiune socială puternică. Nu voi accepta niciodată o Europă care să 

fie doar o piaţă economică (…) Este esenţial ca Europa să acţioneze de o 

manieră unită pentru a-şi păstra poziţia, iar acest lucru presupune înnoirea 

şi adaptarea idealului european la lumea în care trăim”. Europa trebuie 

să-şi modernizeze economia şi modelul social, altfel riscă să piardă teren 

nu doar în faţa Statelor Unite, ci şi a Chinei şi Indiei. Liderul britanic a 

prezentat cifre deloc măgulitoare pentru ambiţiile europene: actualul 

model social al UE există cu preţul a 20 de milioane de şomeri; numărul 

de cercetători ce ies din universităţile indiene este mai mare decât cel 

european; China şi-a triplat în ultimii cinci ani investiţiile în domeniul 

cercetării; doar două universităţi europene sunt cotate printre primele 

douăzeci din lume. Mesajul lui Blair este fără echivoc: Uniunea Euro-

peană fie se schimbă, fie va eşua. Soluţia constă în implementarea fermă a 

Agendei Lisabona şi în regândirea modelului social european, acor-

dându-se, totodată, mai multă atenţie cercetării, inovării, politicii de dez-

voltare şi restructurării bugetului comunitar.  

Fără a fi corelate în mod direct, sincopele în ratificarea Tratatului 

Constituţional, eşecul adoptării bugetului comunitar pentru perioada 2007- 

2013 şi continuarea procesului de extindere a UE se potenţează reciproc.  

Din punct de vedere juridic, pentru a intra în vigoare Tratatul Consti-

tuţional trebuie ratificat de către toate statele UE, conform procedurilor 
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constituţionale ale fiecăruia. Lucrurile au fost complicate de faptul că o 

serie de ţări au organizat sau au anunţat că vor organiza referendumuri 

consultative, deşi constituţiile lor prevăd votarea Tratatului în parlamente 

(Spania, Marea Britanie, Olanda, Republica Cehă, Polonia). Pe de altă 

parte, liderii europeni pot decide amânarea prezentării proiectului legii de 

ratificare în parlamente, dar nu pot renunţa definitiv la el fără un acord 

general al tuturor membrilor UE, deoarece şi-au pus semnătura pe acest 

document, iar o parte din state l-au ratificat deja. De menţionat că 85% 

din conţinutul Tratatului Constituţional reprezintă angajamente ale 

statelor membre ce sunt deja în vigoare, în baza tratatelor actuale ale UE 

şi doar 15% sunt elemente de noutate ce dau dimensiunea noii „filozofii” 

în evoluţia construcţiei comunitare.  

Amânarea adoptării bugetului nu ridică probleme deosebite dacă 

întârzierea nu va depăşi primăvara anului 2006 (şi bugetul pentru 

perioada 2000-2006 a fost adoptat abia în martie 1999), însă prelungirea 

negocierilor după acest moment va crea complicaţii cu precădere pentru 

politica de coeziune, deoarece fondurile structurale se cheltuiesc pe baza 

unor programe elaborate în funcţie de banii prevăzuţi anterior. În absenţa 

bugetului, nu se pot elabora şi aproba proiectele, iar dacă acestea sunt 

aprobate prea târziu nu mai prind finanţarea din primul an al perioadei 

bugetare. 

Un astfel de scenariu ar afecta în primul rând statele membre din 

Europa Centrală şi de Est (inclusiv România), ca principali beneficiari ai 

politicii de coeziune a UE. Acesta este motivul pentru care cei zece noi 

membri au cerut până în ultimul moment, la Consiliul European din 16-17 

iunie 2005, adoptarea bugetului comunitar pentru intervalul 2007-2013, 

fiind gata chiar să renunţe la o parte din banii ce le-ar fi fost alocaţi. 

Amânarea adoptării bugetului UE avantajează însă ţările care sunt contri-

butoare nete şi care consideră că plătesc prea mult la bugetul comunitar. 

În aceasta ecuaţie trebuie ţinut cont şi de poziţia Parlamentului European, 

deoarece adoptarea bugetului UE presupune un acord interinstituţional 

între Consiliul UE, Comisia Europeană şi Parlamentul European. Pla-

fonul propus de preşedinţia luxemburgheză (1,056% din PIB) nu este 

acceptabil pentru PE, fiind considerat prea mic în raport cu necesităţile de 

finanţare. În lipsa unui acord, Tratatul de la Nisa prevede că bugetul se 

stabileşte pe o baza anuală, la o valoare de 1,07% din PIB, astfel încât PE 

ar primi mai mult dintr-un buget „de avarie” decât din plafonul propus în 
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iunie 2005 de preşedinţia în exerciţiu a Uniunii. De reţinut că trei sferturi 

din bugetul comunitar provine din contribuţiile naţionale şi doar un sfert 

din resursele proprii ale Uniunii.  

Neadoptarea bugetului poate influenţa negativ procesul de reflecţie 

privind viitorul Tratatului Constituţional. 

Din perspectiva admiterii României şi Bulgariei, neadoptarea 

Tratatului Constituţional nu ridică probleme de natură juridică, deoarece 

Uniunea Europeană va continua să funcţioneze în baza Tratatului de la 

Nisa, conceput pentru o Uniune cu 27 state membre. Angajamentele 

politice ce decurg din semnarea Tratatului de Aderare, chiar dacă acesta 

nu a fost încă ratificat de toate statele membre UE şi stadiul avansat al 

procesului de aderare a celor două ţări face imposibilă oprirea lui, dar nu 

exclude încă ipoteza folosirii clauzei de salvgardare, principiul pacta sunt 

servanda putând fi invocat de către ambele părţi. Punctul de inflexiune îl 

va constitui raportul Comisiei Europene din 25 octombrie 2005, în funcţie 

de conţinutul său anumite guverne europene putând fi, eventual, tentate să 

solicite Comisiei activarea clauzei de salvgardare. Este necesar, de aceea, 

ca pregătirile interne pentru aderare să continue în acelaşi ritm şi să fie 

dublate de o ofensiva politico-diplomatică şi de imagine în capitalele 

statelor membre UE. 

În ceea ce priveşte continuarea extinderii Uniunii după 2007, au 

apărut unele semne de întrebare, confirmate de declaraţii recente ale unor 

lideri vest-europeni, care readuc în actualitate dezbaterea privind compa-

tibilitatea simultaneităţii procesului de extindere cu cel de aprofundare a 

integrării europene. 

Nu s-a fixat încă o limită pentru „perioada de reflecţie” anunţată de 

Consiliul European, dar este probabil ca preşedinţia britanică a UE să 

convoace în toamna acestui an un summit informal dedicat subiectului. 

Cum nu se pune problema renegocierii Tratatului Constituţional, soluţiile 

pot fi mai degrabă legate de comunicarea cu opinia publică şi de nego-

cierea unor „compensaţii” în alte dosare europene, decât de conţinutul 

documentului. După acest moment este de aşteptat ca ratificarea să 

continue. Chiar dacă Tratatul va fi respins, finalizarea procesului va 

permite cunoaşterea poziţiilor tuturor actorilor şi cristalizarea unui nou 

echilibru de forţe la nivelul celor 25 de state UE, pe baza căruia se vor 

trasa evoluţiile viitoare ale Uniunii. Dacă însă, până la sfârşitul anului 

2007, se va reuşi adoptarea Tratatului în 20 de state membre, putem 
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anticipa că vor intra în calcul soluţii pentru cei care nu l-au ratificat: noi 

referendumuri în Franţa şi Olanda după alegerile din 2007, eventuale 

clauze de opting out (există precedentele danez, britanic şi irlandez) etc. 

Este interesant de observat că în Franţa, la o lună după referendumul din 

29 mai 2005, dezbaterea pe tema Tratatului Constituţional continuă. O 

explicaţie tentativă ar putea fi aceea a unui sentiment de frustrare în faţa 

consecinţelor pe care votul negativ le poate avea asupra poziţiei Franţei în 

cadrul UE.  

În mediile de la Bruxelles se vehiculează şi ipoteza preluării de către 

toate statele UE doar a unor părţi din Tratat (de exemplu, primele două 

părţi, Definiţia şi obiectivele Uniunii şi Carta drepturilor fundamentale 

ale Uniunii, în timp ce partea a treia, Politicile şi funcţionarea Uniunii, ar 

urma să fie păstrată în forma actuală din Tratatul de la Nisa). Aceasta 

soluţie este teoretică, deoarece Tratatul Constituţional reprezintă rodul 

unui compromis, în care prevederi din partea întâi au fost acceptate de 

unele state la schimb cu altele din partea a treia. Într-o astfel de situaţie, 

este clar că negocierile ar trebui reluate de la zero. Ceea ce ar fi însă 

posibil este preluarea, „pe cale administrativă” (prin modificarea unor 

reglementari interne) a unor elemente din Tratat, cum sunt Preşedinţia în 

echipă sau prezidarea de către Înaltul Reprezentant pentru PESC a 

Consiliului Relaţii Externe.  

Nu este exclusă nici constituirea unui „nucleu dur” care să preia 

Tratatul Constituţional, dar fără Franţa şi Marea Britanie este greu de 

imaginat cine ar putea construi „coloana vertebrală” a nucleului. O 

declaraţie anexată Tratatului Constituţional (deci fără forţă juridică) 

precizează că, dacă la 1 noiembrie 2006, 4/5 din ţările UE au acceptat 

textul şi dacă „unul sau mai multe state membre au dificultăţi în a-l 

ratifica, Consiliul European se va sesiza asupra problemei”. Termenul 

este deja caduc, deoarece perspectiva intrării în vigoare a Tratatului a fost 

împinsă spre 2008-2009. Esenţa declaraţiei rămâne însă valabilă: dacă 

alte trei state resping Tratatul Constituţional, documentul în forma sa 

actuală va fi abandonat.  

În planul jocului de alianţe, este de aşteptat ca Marea Britanie, care 

asigură Preşedinţia prin rotaţie a Uniunii între 1 iulie – 31 decembrie 2005, 

să profite de noua situaţie pentru a crea premizele unei noi formule de 

leadership european. Pe aceasta linie, putem asista la propuneri britanice 

interesante privind reflecţia asupra Tratatului Constituţional, premierul 
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Tony Blair dorind să dea o dimensiune concretă mesajului său european 

din 23 iunie, cu atât mai mult cu cât şansele adoptării perspectivelor 

bugetare ale Uniunii în următoarele şase luni sunt reduse. Pot avea loc şi 

încercări de modificare a axelor de alianţe informale, iar unele state mari 

din UE vor căuta, probabil, să se repoziţioneze pe eşichierul deciziei 

europene, într-o tendinţă de a acapara influenţa pe care altele sunt pe cale 

să o piardă, în timp ce ţările mici vor deveni mai vocale în a-şi susţine 

interesele, inclusiv prin conturarea de alianţe cu geometrie variabilă. 

Se afirma că „Europa progresează prin crize”. Este posibil ca, la 

momentul aderării, România să intre într-o Uniune Europeană aflată în 

plina criză, iar regruparea pe care o eventuală abandonare a Tratatului 

Constituţional o va produce în interiorul UE va permite mai puţine nişe 

de oportunitate pentru membrii de dată recentă, ceea ce impune identi-

ficarea din timp a punctelor de racordare optimă a intereselor noastre la 

un interes european susţinut de un nucleu cu potenţial politic şi economic 

capabil de a-l promova.  

Un prim semnal major de alarmă a fost veto-ul irlandez faţă de 

Tratatul de la Nisa, într-o ţară unde efectele pozitive ale aderării la UE 

sunt certe. Cetăţenii europeni se simt tot mai departe de deciziile de la 

Bruxelles, care se iau în numele lor şi pentru ei, dar pe care adesea nu le 

înţeleg datorită bizantinismului procedurilor. Crearea Convenţiei 

Europene a avut rolul de a reduce această percepţie, însă sincopele 

apărute în procesul ratificării sale nasc întrebări cu privire la drumul ales 

pentru atingerea acestui obiectiv.  

Acum 50 de ani, o generaţie de politicieni vizionari a pus bazele şi a 

trasat Direcţia de evoluţie pentru proiectul construcţiei europene. 

Relansarea proiectului astăzi presupune ca o altă generaţie de lideri să 

regăsească, în discursul şi acţiunea politică la scara continentului, 

rădăcinile şi tradiţiile care să constituie coloana vertebrală a identităţii 

comune europene – unică, dar nu uniformizată.  

 

iulie 2005 



Capitolul al III-lea 

De la Tratatul Constituţional la  

Tratatul de la Lisabona 

Secţiunea 1 

Uniunea europeană în căutarea viitorului 

Scriam, în luna iulie 2005, într-un articol intitulat „Tratatul Consti-

tuţional al Uniunii Europene: reflecţii asupra unei perioade de reflecţie”
1
, 

că proiectul european, conceput la mijlocul secolului trecut prin clarvi-

ziunea unor lideri politici ai unei Europe abia ieşite din cel de-al Doilea 

Război Mondial, se află într-o criză considerată profundă şi că, după o 

jumătate de secol de istorie ce poate fi considerată „o poveste de succes”, 

respingerea Tratatului Constituţional de către Franţa şi Olanda a creat o 

situaţie fără precedent în Uniunea Europeană.  

Remarcam atunci că rezultatul referendumurilor din 29 mai (Franţa) 

şi, respectiv, 1 iunie 2005 (Olanda) a marcat încheierea etapei volun-

tarist-vizionare a construcţiei comunitare, bazată pe voinţă politică şi 

entuziasm, imaginată de Jean Monnet şi Robert Schuman la începutul 

anilor ’50 ai secolului XX. Reuniunea Consiliului European din iunie 

2005 a adus în prim-plan ciocnirea dintre două filozofii fundamentale 

privind viitorul Uniunii Europene: una care susţine liberalizarea şi pune 

accentul pe rolul esenţial al pieţei, cealaltă care vede Uniunea drept un 

proiect de integrare politică bazată pe solidaritate.  

§1. O perioadă de reflecţie necesară 

Reamintim că, înainte de a fi respins în Franţa şi Olanda, Tratatul 

Constituţional fusese deja aprobat de 12 ţări membre UE – în ordinea 

                                                 
1
 R.D.P. nr. 2/2005. 
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cronologică a ratificărilor: Lituania, Ungaria, Slovenia, Italia, Grecia, 

Slovacia, Spania, Austria, Germania, Cipru, Malta şi Luxemburg. După 

introducerea, în iunie 2005, a „perioadei de reflecţie”, procedura de 

ratificare s-a mai finalizat în alte trei state: Belgia, Letonia şi Estonia, 

ceea ce face ca, în prezent, Tratatul Constituţional să fie aprobat în 15 din 

cele 25 ţări membre, cărora li se adaugă România şi Bulgaria, care au 

ratificat documentul odată cu aprobarea, de către parlamentele lor naţio-

nale, a Tratatului de Aderare la UE. Finlanda a anunţat că-l va ratifica şi 

ea în curând, ridicând astfel numărul ratificărilor la 18. Pe de altă parte, 

Portugalia, Irlanda, Republica Cehă şi Danemarca au amânat organizarea 

referendumurilor, iar Marea Britanie, Polonia şi Suedia au suspendat 

ratificarea parlamentară până la o dată neprecizată.  

O declaraţie anexată Tratatului Constituţional (deci fără forţă juridică) 

precizează că, dacă la 1 noiembrie 2006 (dată prevăzută iniţial pentru 

intrarea în vigoare a TC), 4/5 din ţările UE au acceptat textul, dar „unul 

sau mai multe state membre au dificultăţi în a-l ratifica, Consiliul 

European se va sesiza asupra problemei”. Termenul fixat este deja caduc, 

deoarece perspectiva unei eventuale intrări în vigoare a Tratatului a fost 

împinsă spre 2009. Esenţa declaraţiei rămâne însă valabilă: dacă alte trei 

state resping Tratatul Constituţional, documentul – în forma sa actuală – 

va fi abandonat. Pe de altă parte, în condiţiile în care de la 1 ianuarie 

2007 UE va avea 27 membri, ar mai fi necesare încă patru ratificări 

pentru a forţa o decizie mai rapidă a Consiliului European (22 ratificări 

dintr-un total de 27 state membre corespunde procentului de 4/5). 

Reamintim că 85% din conţinutul Tratatului Constituţional reprezintă 

angajamente deja în vigoare ale statelor membre, ce sunt cuprinse în 

Tratatele actuale ale UE, doar 15% fiind elemente de noutate menite să 

adapteze funcţionarea construcţiei comunitare cu 27 sau mai mulţi 

membri la provocările globalizării. Din punct de vedere juridic, pentru a 

intra în vigoare, Tratatul Constituţional trebuie ratificat de către toate 

statele UE, conform procedurilor constituţionale ale fiecăruia.  

La încheierea summit-ului european din 16-17 iunie 2005, şefii de stat 

sau de guverne ai celor 25 de state membre au adoptat o „declaraţie 

privind ratificarea Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru 

Europa”, prin care invitau la o perioadă de reflecţie, timp în care fiecare 

ţară urma să organizeze dezbateri interne asupra Tratatului Constituţional 

şi viitorului construcţiei europene. Era o încercare de apropiere de 



De la Tratatul Constituţional la Tratatul de la Lisabona 88 

cetăţeni, prin implicarea lor mai directă şi identificarea aşteptărilor 

acestora legate de Europa comunitară, în scopul creşterii legitimităţii 

proiectului european. Un exerciţiu similar avusese loc şi în perioada 

2002-2003, pe parcursul derulării lucrărilor Convenţiei privind viitorul 

Europei. Modalităţile de consultare a populaţiei au luat acum forma unor 

forumuri de discuţie on-line, create la nivel european, dar şi în unele state 

membre (Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, Luxemburg), precum şi a 

unor conferinţe şi seminarii pe tematica viitorului Europei. Rezultatele nu 

sunt total convingătoare. Sondaje de opinie recent organizate în Franţa şi 

Olanda arată că populaţia acestor ţări ar respinge din nou Tratatul 

Constituţional, în cazul Olandei chiar cu o majoritate mai mare decât anul 

trecut. Conform unui sondaj Eurobarometru din 5 iunie 2006, la nivelul 

ansamblului ţărilor membre se constată o scădere generală a susţinerii faţă 

de UE: doar 49% din cetăţenii europeni consideră pozitivă apartenenţa 

ţărilor lor la UE, 43% văd Uniunea prea tehnocrată şi ineficientă, în timp 

ce 32% apreciază că elementul-cheie pentru consolidarea percepţiei de 

„cetăţean european” l-ar constitui un sistem social european performant. 

Sondajul arată şi că principalele preocupări ale cetăţenilor sunt şomajul, 

securitatea, transparenţa în activitatea instituţiilor UE şi perspectiva 

continuării extinderii Uniunii. 

S-au bucurat de succes o serie de dezbateri organizate de către preşe-

dinţiile britanică şi austriacă ale UE, având ca teme identificarea căilor de 

avansare a construcţiei europene – reprezentativă este Conferinţa „Sunetul 

Europei”, desfăşurată la Salzburg, la 27-28 ianuarie 2006 – şi mai buna 

aplicare a principiului subsidiarităţii – conferinţele „Împărţirea puterii în 

Europa” (Haga, 17 noiembrie 2005) şi „Europa începe la tine acasă” (St. 

Polten, 17-18 aprilie 2006) –, cu participarea reprezentanţilor guvernelor şi 

parlamentelor statelor membre şi în curs de aderare, precum şi a instituţiilor 

comunitare. Printre ideile avansate cu aceste ocazii, sunt de reţinut solici-

tarea adresată Comisiei de a trimite iniţiativele legislative nu doar celorlalte 

instituţii UE, ci şi parlamentelor naţionale, stabilirea de către Comisie, 

Consiliu şi Parlamentul European a unei liste cu criteriile de departajare a 

domeniilor unde este necesară acţiune la nivelul UE şi unde la nivel 

naţional (check list), pe baza căreia parlamentele naţionale să monitorizeze 

respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi necesitatea întăririi coope-

rării între parlamentele naţionale în cadrul oferit de reuniunile COSAC 

(Conferinţa Organelor Specializate în Afaceri Comunitare – terminologie 
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franceză – este vorba de comisiile pentru afaceri europene din parlamentele 

naţionale ale statelor membre UE). Aceste idei se regăsesc în concluziile 

adoptate de către Consiliul European din 15-16 iunie 2006, confirmând 

astfel utilitatea dezbaterilor ce au precedat summit-ul european.  

Tot la contribuţiile aduse dezbaterilor din perioada de reflecţie trebuie 

menţionat şi documentul prezentat de către Franţa la 24 aprilie 2006, 

intitulat „Ameliorări instituţionale plecând de la Tratatele existente”. 

Franţa propunea o serie de ajustări ale cadrului instituţional-decizional 

actual, posibile fără modificarea Tratatelor în vigoare. Astfel, în materie 

de securitate internă şi justiţie, se sugera recursul la „ clauza pasarelă” din 

art. 42 TUE (posibilitatea Consiliului de a decide cu unanimitate, la 

iniţiativa Comisiei sau a unui stat membru şi după consultarea PE, că 

anumite acţiuni în materie de cooperare judiciară penală şi poliţienească, 

lupta împotriva terorismului, criminalităţii organizate, rasismului şi xeno-

fobiei, să fie adoptate cu majoritate calificată). Propunerea franceză avea 

la bază o hotărâre a Curţii de Justiţie a UE, din 13 septembrie 2005 

(dosarul C-176/03 Comisie/Consiliu), care a admis că legiuitorul comu-

nitar poate adopta măsuri cu incidenţă asupra dreptului penal al statelor 

membre, dacă acestea au ca scop garantarea aplicării normelor comu-

nitare în vigoare. În domeniul acţiunii externe a Uniunii, Franţa sugera 

consolidarea mandatelor Înaltului Reprezentant pentru PESC în gestio-

narea crizelor şi asigurarea reprezentării externe a Uniunii, implicarea sa 

mai activă în pregătirea lucrărilor Consiliului, asigurarea coerenţei între 

Comisie şi Consiliu în acţiunile de reprezentare externă, prin reuniuni 

comune ale Înaltului Reprezentant pentru PESC cu comisarii cu atribuţii 

în domeniul relaţiilor externe, fuzionarea funcţiilor de delegat al Comisiei 

Europene şi de Reprezentant special al UE, schimburi de funcţionari între 

Comisie şi Secretariatul General al Consiliului şi o mai bună comunicare 

între cele două instituţii. Pe dimensiunea socială a UE, se sugera aplicarea 

„clauzei pasarelă” la adoptarea normelor minimale de protecţie a lucră-

torilor în caz de reziliere a contractului de munca şi la cele de repre-

zentare colectivă a intereselor lucrătorilor şi patronatelor. Documentul 

francez propunea, de asemenea, angajarea rapidă a unei reflecţii pentru 

ameliorarea funcţionării „Eurozonei”, cu accent pe asigurarea unei 

coordonări politice mai eficiente, întărirea competenţelor legislative ale 

Parlamentului European şi o mai bună asociere a parlamentelor naţionale 

la procesul decizional european, prin COSAC. 



De la Tratatul Constituţional la Tratatul de la Lisabona 90 

Perioada iniţială de reflecţie (iunie 2005-iunie 2006) a fost marcată şi 

de efortul Comisiei Europene de a relansa dezbaterea şi dialogul cu cetă-

ţenii. La 13 octombrie 2005, Executivul european a făcut publică o comu-

nicare intitulată „Planul D – Democraţie, Dialog şi Dezbatere” 

[COM(2005) 494 final]. Având drept obiectiv restabilirea încrederii 

populaţiei în Uniunea Europeană, „Planul D” era conceput ca un proces 

structurat, destinat facilitării dezbaterilor publice asupra viitorului 

Europei, care să depăşească problematica instituţională şi discuţiile 

privind Constituţia Europeană, pentru a aborda chestiuni legate de şomaj, 

economie, transporturi, lupta împotriva terorismului, protecţia mediului, 

răspunsul Uniunii la catastrofele naturale etc.  

La începutul preşedinţiei austriece a Consiliului UE, cancelarul 

Wolfgang Schüssel a invitat Comisia să-şi prezinte ideile cu privire la 

reflecţia pe care urmau să o facă şefii de stat sau de guvern reuniţi în 

Consiliul European din 15-16 iunie 2006. Răspunzând acestei solicitări, la 

10 mai 2006, Comisia a prezentat alte două comunicări. Una intitulată 

„Perioada de reflecţie şi Planul D” [COM(2006) 212], care conţine o 

evaluare a dezbaterilor naţionale şi acţiunilor întreprinse în cadrul planului 

lansat în luna octombrie 2005, concluzionând că cetăţenii UE doresc mai 

multe iniţiative europene pentru crearea de noi locuri de muncă, gestionarea 

problemelor legate de mondializare, lupta împotriva terorismului şi a 

criminalităţii organizate, promovarea dezvoltării durabile şi a solidarităţii. 

A doua comunicare, denumită „O agendă pentru cetăţeni: obţinerea de 

rezultate pozitive pentru Europa” [COM(2006) 211 final], lansează un 

proiect ambiţios cu 12 propuneri de acţiune pentru a transforma UE într-o 

„Europa a rezultatelor”. Cele mai importante propuneri se referă la: 

măsuri de adaptare a pieţei interne a UE la cerinţele viitorului, în paralel 

cu consolidarea principiului solidarităţii; o mai mare sensibilizare a cetă-

ţenilor cu privire la drepturile lor, prin crearea unei „Carte a drepturilor 

cetăţenilor Uniunii”; ameliorarea procesului decizional european, cu 

obligaţia instituţiilor UE de a asigura o politică transparentă în domeniile 

justiţiei, libertăţii şi securităţii; publicarea de către Comisie a unui 

document de strategie privind relaţiile externe ale Uniunii şi lansarea unei 

dezbateri ample asupra consecinţelor pe care mondializarea le are pentru 

acţiunea externa a UE.  

Pe dimensiunea instituţională, „Agenda pentru cetăţeni” propunea 

Consiliului European din iunie 2006 o abordare graduală, cu două direcţii 
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de acţiune (twin-track approach). Prima presupunea adoptarea, în primă-

vara anului 2007, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la semnarea 

Tratatelor de la Roma prin care s-au înfiinţat Comunitatea Economică 

Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), a 

unei declaraţii politice care să reprezinte baza pentru o decizie de 

finalizare a procesului de reformă instituţională, urmând ca în 2008-2009 

să aibă loc antamarea reformelor pentru toate politicile UE, odată cu 

revizuirea perspectivelor financiare ale Uniunii. A doua linie de acţiune, 

care să se desfăşoare în paralel cu prima, constă în continuarea dezbaterii 

asupra Tratatului Constituţional, cu posibil termen pentru rezolvarea 

problemei în anul 2009.  

§2. Un Consiliu European cu final aşteptat 

Deoarece o serie de dosare sensibile fuseseră finalizate în săptămânile 

sau zilele dinaintea summit-ului, nu era de aşteptat ca la Consiliul 

European din 15-16 iunie 2006 să fie adoptate decizii majore. Acordul 

inter-instituţional asupra bugetului comunitar pentru perioada 2007-2013 

fusese adoptat în luna mai; formalizarea deciziei finale privind aderarea 

României şi Bulgariei la 1 ianuarie 2007 fusese amânata pentru toamnă, 

după raportul Comisiei din luna septembrie 2006; cu câteva zile înaintea 

Consiliului European, miniştrii de externe ai Uniunii deschiseseră (şi 

închiseseră în aceeaşi zi) negocierile la câte un prim capitol privind 

aderarea Croaţiei şi Turciei; fusese semnat Acordul de Stabilizare şi Aso-

ciere cu Albania şi recunoscută independenţa Muntenegrului. În aceste 

condiţii, agenda reuniunii „la vârf” de la sfârşitul preşedinţiei austriece a 

UE a fost mai degrabă una lejeră, prin comparaţie cu summit-urile ce au 

încheiat cele două preşedinţii din 2005 (luxemburgheză şi britanică), 

marcate de criza Tratatului Constituţional şi de eşecul negocierilor 

privind bugetul UE pentru 2007-2013. În acelaşi timp, rezultatele dezba-

terii de către Consiliul European a unor teme încă neconsensuale la nive-

lul statelor membre – cum sunt ratificarea Tratatului Constituţional sau 

continuarea procesului de extindere a Uniunii – au marcat ieşirea UE din 

faza acută a crizei, chiar dacă cu viteza redusă şi fără o direcţie clară. 

Situaţia este sugestiv reflectată de titlul unei analize publicate la 17 iunie 

2006 de către „European Policy Centre” (EPC), prestigios think tank din 
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Bruxelles: „Pe drumul lent al redresării, cu destinaţie necunoscută” (On 

the slow road to recovery, destination unknown).  

Este cert că liderii UE au dorit să dea o notă optimistă şi pozitivă 

summit-ului din 15-16 iunie 2006. Încă de la debutul primei sesiuni de 

lucru, cancelarul austriac Wolfgang Schüssel afirma: „Nu trebuie vorbit 

de criză, iar dacă ne uităm în urmă putem constata existenţa progreselor: 

acordul inter-instituţional asupra bugetului, două milioane de noi locuri 

de muncă create anul trecut. Trebuie să vorbim de succese, să stimulăm 

optimismul”. În aceeaşi tonalitate, preşedintele Comisiei Europene, José 

Manuel Barroso, completa: „Este vorba despre leadership. Dacă doar 

vom analiza situaţia, acest lucru este negativ. Trebuie mers mai departe, 

nu putem prezenta mereu doar o imagine negativă, deoarece vom pierde 

sprijinul cetăţenilor. Dacă vom avea rezultate concrete, vom putea 

schimba situaţia actuală”. La încheierea reuniunii Consiliului European, 

noul prim ministru italian, Romano Prodi, declara că „perioada de doliu 

s-a încheiat”, iar cancelarul Schüssel concluziona: „Uniunea a trecut de la 

perioada de reflecţie la o perioadă de angajament”. 

Dincolo însă de declaraţiile oficiale, în termeni concreţi era de aşteptat 

ca, la un an de la lansarea perioadei de reflecţie, „Cei 25” să formuleze 

concluziile dezbaterilor privind viitorul Tratatului Constituţional. Consi-

liul European a preluat propunerea Comisiei privind „pista dublă” 

(twin-track approach), cu concentrare pe obţinerea unor rezultate 

concrete folosind cadrul juridic oferit de actualele Tratate, în paralel cu 

abordarea reformelor instituţionale. A doua şi cea mai substanţială sec-

ţiune a concluziilor summit-ului din 15-16 iunie a.c., intitulată „Europa la 

lucru”, enumera domeniile în care Uniunea se angajează să înregistreze 

progrese substanţiale în perioada următoare şi care să aibă relevanţă 

directă pentru cetăţeni. O atenţie particulară va fi acordată promovării 

spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (cu accent pe politica de vize şi 

azil, migraţie, capacitatea Uniunii de a răspunde situaţiilor de criză şi 

dezastrelor naturale), precum şi creării unei politici energetice a UE cu 

dimensiune externă. Partea a treia a concluziilor, având titlul „În căutarea 

viitorului”, trasează o hartă a reperelor următorilor doi ani, din perspec-

tiva identificării unei soluţii pentru Tratatul Constituţional, sub forma 

unui proces cu patru etape: 1. Cu ocazia celei de-a 50-a aniversari a 

Tratatelor de la Roma, la 25 martie 2007 va avea loc la Berlin un Consiliu 

European extraordinar, care va adopta „o Declaraţie politică cu privire la 
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valorile şi ambiţiile Europei şi va confirma angajamentul comun de a le 

realiza”. 2. Preşedinţia germană a UE va prezenta, la Consiliul European 

din iunie 2007, un raport asupra stadiului discuţiilor pe tema Tratatului 

Constituţional şi a „posibilelor dezvoltări viitoare”. 3. Acest raport va fi 

apoi examinat de liderii statelor membre, în vederea adoptării „unor 

decizii privind modalităţile de continuare a procesului de reforma”. 4. În 

fine, „paşii necesari pentru atingerea acestui obiectiv vor fi efectuaţi cel 

mai târziu în cursul semestrului doi al anului 2008”. 

Citind printre rânduri, câteva concluzii se impun. Mai întâi că, în 

ciuda bunelor sale intenţii, Preşedinţia germană a UE nu va putea face 

nici o propunere concretă înainte de alegerile din Olanda şi Franţa, 

prevăzute pentru noiembrie 2006 şi, respectiv, primăvara anului 2007, 

fiind greu de imaginat că cele doua ţări îşi vor putea asuma încă o dată 

soluţionarea problemei Constituţiei europene înainte de scrutinul parla-

mentar (Olanda), respectiv, prezidenţial (Franţa). Faptul că raportul 

Preşedinţiei germane va fi prezentat la Consiliul European din iunie 2007, 

după care urmează examinarea sa de către ceilalţi lideri UE duce la 

ipoteza că o altă reuniune de evaluare ar putea fi programată în toamna 

anului 2007 de către Preşedinţia portugheză a Uniunii. De reţinut însă că, 

de la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României şi Bulgariei, UE va 

avea 27 membri iar Tratatul de la Nisa (în vigoare) prevede în art. 4 pct. 2 

din „Protocolul privind extinderea Uniunii Europene”: „Atunci când 

Uniunea va avea 27 state membre (…), numărul membrilor Comisiei va fi 

mai mic decât numărul statelor membre. Membrii Comisiei vor fi aleşi pe 

baza unui sistem de rotaţie bazat pe principiul egalităţii, pentru care 

Consiliul va adopta, prin vot cu unanimitate, aranjamentele de imple-

mentare necesare. Numărul membrilor Comisiei va fi stabilit de către 

Consiliu, cu unanimitate de voturi. Acest amendament se va aplica de la 

data la care îşi va începe mandatul prima Comisie de după aderarea celui 

de-al 27-lea membru al Uniunii”.  

Prima Comisie ce îndeplineşte aceste condiţii va fi numită după 

alegerile pentru Parlamentul European, din iunie 2009, ceea ce înseamnă 

ca formula „un stat – un comisar” va mai fi valabilă mai puţin de trei ani 

după aderarea României şi Bulgariei. Pe cale de consecinţă şi în mod 

obligatoriu, va trebui convocată o nouă Conferinţă Interguvernamentală 

(CIG) pentru adoptarea mecanismelor de implementare a formulei 

Comisiei reduse, ceea ce ar constitui şi cea mai bună ocazie pentru o 
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reformă instituţională de substanţa a structurilor UE. Conform Conclu-

ziilor Consiliului European din 15-16 iunie 2006, data limită pentru 

aceasta reforma este „cel mai târziu în semestrul II al anului 2008”.  

Cum Preşedinţia UE va fi deţinută în 2008 de Slovenia (semestrul I) şi 

Franţa (semestrul II), este de presupus că „şantierul marilor reforme” nu 

va fi deschis înaintea termenului limită, deoarece Slovenia – stat mic, 

aflat la prima experienţă în coordonarea europeană – ar putea avea 

dificultăţi să gestioneze o CIG cu o miza atât de mare. În plus, pentru 

Franţa ar fi o excelentă ocazie de revanşă – după ce a creat actuala criză a 

UE prin eşecul referendumului privind ratificarea Tratatului Constitu-

ţional, tot ea ar fi cea care ar rezolva criza –, confirmând că rămâne un 

actor esenţial în procesul de integrare europeană. După două Tratate UE 

„olandeze” consecutive – Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam – am 

putea avea două Tratate franceze – Tratatul de la Nisa în 2000 şi, even-

tual, „Tratatul de la Strasbourg” în 2008. Concretizarea unui astfel de 

scenariu ar reprezenta o responsabilitate enormă pentru noul leadership 

francez ce va rezulta în urma alegerilor din 2007.  

Consiliul European din iunie 2006 a aprobat şi propunerea făcută în 

luna mai de către José Manuel Durão Barroso, de a pregăti o „Declaraţie 

privind valorile şi principiile UE”, care să fie adoptată cu ocazia celei 

de-a 50-a aniversări a Tratatelor de la Roma. Înaintea summit-ului, pre-

mierul italian Romano Prodi şi cancelarul german Angela Merkel au 

discutat asupra locaţiei evenimentului, rezultatul fiind o altă „pistă 

dublă”: declaraţia va fi adoptată de liderii celor 27 state membre UE la 

Consiliul European de la Berlin, iar ceremonia de aniversare solemnă va 

avea loc la Roma, cu participarea membrilor parlamentelor naţionale şi ai 

Parlamentului European. Dincolo de sensibilităţile naţionale, există 

premize bune ca declaraţia de la Berlin să fie parte a unui eventual pachet 

de reformă instituţională, asupra căruia pare să se contureze un anumit 

consens, şi anume că viitorul Tratat UE revizuit nu se va mai numi 

„Constituţie europeană” (termenul a creat confuzii, alimentând argu-

mentele euro-scepticilor că identităţile naţionale se vor dizolva într-un stat 

federal european condus de „birocraţii” de la Bruxelles), va fi mai redus 

ca dimensiune şi mai simplu, incluzând doar valorile şi principiile 

Uniunii, drepturile cetăţenilor, arhitectura instituţională de bază şi proce-

durile comunitare de decizie.  
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Rămâne însă de văzut în ce măsură un astfel de compromis va putea fi 

prezentat adecvat opiniei publice din ţările UE care au ratificat deja 

Tratatul Constituţional şi dacă se va putea considera, juridic vorbind, că 

ratificarea făcută pentru forma actuală a TC rămâne valabilă şi pentru o 

eventuală formă prescurtată, astfel încât să nu fie necesară reluarea 

procesului în toate cele 27 ţări membre. Cu toate că cele patru etape 

stabilite de Consiliul European din iunie 2006 pot fi considerate o „foaie 

de parcurs” tentativă, „Cei 25+2” sunt încă departe de un acord pe 

substanţa modificărilor instituţionale. Singura reformă pe care Consiliul 

European a adoptat-o la 15-16 iunie 2006 este noul regim de transparenţă 

în adoptarea actelor legislative: de acum înainte, „toate deliberările 

Consiliului asupra actelor legislative care sunt adoptate prin procedura de 

co-decizie vor fi accesibile publicului, inclusiv felul în care au votat 

membrii Consiliului şi explicaţia votului”. Acordul a fost obţinut abia la 

finalul reuniunii Consiliului European, datorită rezistenţei unor state 

membre – în primul rând Marea Britanie –, rezistenţă reflectată, de altfel, 

în formula de text agreată: „Consiliul sau COREPER pot decide, în cazuri 

individuale, că o anumita deliberare nu va fi deschisă publicului”. 

La 19 iunie 2006, cu ocazia unei dezbateri organizate la Bruxelles de 

către „European Policy Centre”, Antonio Missiroli, analistul politic şef al 

EPC, considera că, înainte de a avea „o Europă a rezultatelor”, ne aflăm 

în faţa unei „Europe a rapoartelor”, ţinând cont de avalanşa de rapoarte pe 

care Comisia Europeană şi preşedinţiile succesive ale Consiliului UE le 

prezintă în ultimul timp. „Aceste rapoarte sunt tot atâtea căi de a amâna o 

decizie în dosare care nu întrunesc consensul”. La rândul său, ziaristul 

german Joachim Fritz-Vannahme, de la Die Zeit, comentând aşteptările 

mari plasate pe umerii viitoarei Preşedinţii germane a Uniunii, arăta că 

„Germania a început să-şi pregătească programul Preşedinţiei sale cu un 

an înainte, cancelarul german lucrând îndeaproape cu cel austriac în 

primul semestru al anului 2006” şi anticipa că „doamna Angela Merkel 

nu va face publică propunerea de soluţionare a crizei constituţionale a UE 

decât în ultimul minut”. În opinia sa, rezultatele Consiliului European din 

15-16 iunie 2006 „seamănă cu un pahar jumătate plin, jumătate gol”. 

Nicholas Watt, editorialist la The Guardian, aprecia cu acelaşi prilej că 

summit-ul din iunie a fost „un spectacol patetic, mai ales în ceea ce 

priveşte Tratatul Constituţional”, că „singura decizie luată a fost aceea de 

a mai lansa încă un an de reflecţie” şi că „noul cancelar german este cel 
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care a revitalizat Uniunea; Angela Merkel a arătat cât de mult un 

leadership poate schimba situaţia”. 

§3. Tratatul Constituţional: încotro? 

Între reacţiile post-summit, menţionăm declaraţia cancelarului 

Wolfgang Schüssel, la 20 iunie 2006, cu ocazia bilanţului Preşedinţiei 

austriece a UE. El sublinia necesitatea ca substanţa Constituţiei europene 

să nu fie schimbată şi sugera organizarea unui referendum pan-european 

pe această temă, în aceeaşi zi şi în toate ţările Uniunii Europene, cu 

ocazia alegerilor pentru Parlamentul European, din iunie 2009. Tratatul 

Constituţional ar urma să fie, astfel, adoptat dacă va fi aprobat de o dublă 

majoritate – a statelor membre şi a populaţiei UE: „Este, poate, singura 

garanţie că vom avea un răspuns la problema în discuţie”. Wolfgang 

Schüssel a recunoscut însă că soluţia sa nu este realistă, deoarece apli-

carea ei ar implica un abandon major de suveranitate naţională, „sacrificiu 

pe care numeroase state nu sunt gata sa-l facă”.  

Tot la acest capitol putem include lansarea, la 27 iunie 2007, la think 

tank-ul „The Centre” din Bruxelles, a volumului „Constituţia pentru 

Europa – o analiză juridică”, autor fiind un reputat şi influent specialist în 

dreptul european, directorul general al Serviciului Juridic din cadrul 

Secretariatului General al Consiliului UE, Jean-Claude Piris. Prezentarea 

lucrării a fost făcută de către ministrul german pentru afaceri europene, 

Gunter Gloser, care a arătat că, din punctul de vedere al ţării sale, 

„tratatul Constituţional este în viaţă. El a fost deja ratificat de 15 state 

membre UE, iar Finlanda a anunţat că va face acelaşi lucru în perioada 

cât deţine Preşedinţia Consiliului UE. Nu Tratatul Constituţional a fost 

respins în Franţa şi Olanda, votul negativ fiind determinat de alte motive; 

guvernele tuturor statelor membre UE sunt de acord cu această constatare 

şi sunt conştiente că TC reprezintă un compromis echilibrat, rezultat al 

unor negocieri îndelungate şi dificile. Guvernul federal german este 

împotriva formulei de cherry picking (prin care s-ar prelua din TC doar 

acele părţi asupra cărora există consens – n.n.). Trebuie să fim conştienţi 

că extinderea UE – în curând România şi Bulgaria vor adera şi ele – 

reprezintă, de asemenea, o provocare pentru noi; Europa trebuie să-şi 

adapteze instituţiile la o Uniune lărgită şi să se asigure că va rămâne 

capabilă să acţioneze. Ea trebuie să progreseze pe calea integrării mai ales 
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în domenii unde în prezent nu există alternative la soluţiile europene. 

Tratatul Constituţional răspunde la toate aceste cerinţe. El conţine 

prevederi importante pentru o Europă socială, pentru mai multe drepturi 

civile şi o mai bună delimitare a competenţelor între Uniune şi statele 

membre. Reduce reglementarea şi birocraţia excesivă şi oferă o implicare 

mai puternică a parlamentelor naţionale. Pe lângă acestea, Tratatul 

Constituţional reduce volumul textelor juridice de bază ale UE, de la 

2800 de pagini conţinute în 17 tratate diferite, la un singur document cu 

560 de pagini”.  

În cartea sa „Constituţia pentru Europa – o analiză juridică”, 

Jean-Claude Piris apreciază
1
 că este prea devreme să ne pronunţăm dacă 

Constituţia europeană este „moartă şi îngropată” (aşa cum titra ziarul 

britanic The Guardian, în ediţia sa din 5 iunie 2005 – n.n.), dar că 

răspunsul final la această întrebare va trebui dat la un moment dat, 

„probabil cel mai târziu în 2007, când guvernele francez şi olandez vor 

trebui să spună celorlalţi parteneri europeni dacă consideră realist să 

organizeze un al doilea referendum privind Tratatul Constituţional. Cât 

timp nu s-au decis asupra acestui lucru, alte guverne, cum sunt cele 

britanic şi danez, nu vor fi în măsură să organizeze referendumuri în 

propriile lor ţări”. În opinia sa, dacă Franţa şi Olanda anunţă că nu vor 

organiza noi referendumuri pe acest subiect, rămâne de văzut ce se poate 

face pentru a ameliora conţinutul Tratatelor actuale, deoarece, odată cu 

avansarea procesului de integrare europeană, simplificarea acestora şi 

reformarea instituţiilor UE au devenit o necesitate. Jean-Claude Piris 

atrage atenţia că, deşi ideea folosirii substanţei TC ca baza pentru nego-

cierea unui nou Tratat simplificat şi redus, care să incorporeze anumite 

elemente ale Constituţiei europene, este atractivă (ipoteza a fost lansată în 

iunie 2005, într-o analiză a Fundaţiei Bertelsmann şi a Centrului pentru 

Cercetări de Politică Aplicată din Munchen), din punct de vedere politic 

ea va fi dificil de implementat, deoarece fiecare parte a TC este rezultatul 

unui compromis între cele 25 state membre, iar anumite prevederi au fost 

acceptate de unele ţări în schimbul includerii altor părţi, care nu erau 

dorite de alte state membre. „Obţinerea unui alt compromis de asemenea 

magnitudine va fi, de aceea, dificilă. De exemplu, anumite ţări, cum sunt 

Polonia sau Spania, se vor opune adoptării unor modificări instituţionale 

                                                 
1
 Op. cit., p. 30-34.  
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dacă acestea nu vor fi de substanţă (cele două ţări au avut rezerve 

considerabile în a accepta introducerea în TC a votului cu dublă 

majoritate – „state plus populaţie” –, deoarece, în acest fel, ponderea lor 

în adoptarea deciziilor europene va fi mai redusă decât în sistemul actual 

al Tratatului de la Nisa – n.n.). O altă idee ar fi să se taie Constituţia în 

bucăţi şi să se adopte, pe rând, diferite părţi din prevederile sale. Fără a fi 

exclusă, o astfel de formulă nu va fi nici ea simplă din punct de vedere 

politic. Poate ar fi mai uşor nu să se împartă TC, ci, dacă climatul politic 

va fi favorabil, documentul să fie luat în întregime (sau, cel puţin, elemen-

tele de noutate esenţiale, cum sunt părţile I, II şi prevederile conexe din 

partea a III-a) şi să i se adauge una sau mai multe declaraţii sau unul sau 

mai multe protocoale. Aceasta ar permite statelor membre care au aprobat 

deja Constituţia europeană să nu mai facă o nouă ratificare (dacă ar fi 

vorba doar de anexarea unor declaraţii) sau să folosească o procedură de 

adoptare simplificată (daca s-ar anexa protocoale)”. 

Directorul general al Serviciului Juridic din Secretariatul General al 

Consiliului UE lansează însă şi o întrebare la care guvernele europene au 

evitat, de-a lungul ultimelor decenii, să dea un răspuns comun – fie pentru 

că nu l-au avut, fie pentru că nu toate statele membre erau de acord cu el. 

Este vorba despre forma „proiectului european”, proiect pe care cetăţenii 

UE sunt chemaţi în mod constant să-l susţină, fără să li se spună însă cum 

va arata el la final. Jean-Claude Piris identifica „trei întrebări simple, ale 

căror răspunsuri ar ajuta la definirea frontierelor UE în minte şi în spaţiu. 

1. Care va fi forma finală a acestui proiect: o uniune vamală cu câteva 

politici comune? O Uniune parţial federală, cu competenţe semnificative, 

dar care păstrează suveranitatea statelor membre? Sau un Stat federal cu 

toate atributele acestuia? La aceasta întrebare, Constituţia europeană dă al 

doilea răspuns, respingându-le clar pe celelalte. 2. Frontierele geografice 

finale ale proiectului vor include: ţările din Balcanii Occidentali? Turcia? 

Ucraina? Alte ţări? La această întrebare, Constituţia nu oferă nici un 

răspuns. 3. Care vor fi limitele competenţelor atribuite UE, vor include 

ele: Cultura? Educaţia? Sănătatea? Securitatea socială? Armonizarea 

sistemului de taxe? Armonizarea sistemelor sociale? La această întrebare, 

Constituţia dă un început de răspuns.” 

Pe lângă aceste întrebări adresate celor 27 ţări membre ale Uniunii, şi 

instituţiile comunitare trebuie să ofere unele clarificări aşteptate de către 

cetăţenii europeni, în primul rând privind „Procesul Lisabona” şi 
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aşa-numita „metodă deschisă de coordonare”, pentru a ştii cine este 

responsabil şi pentru ce. La sfârşitul acestui proces de reflecţie, cetăţenii 

UE ar trebui să fie conştienţi că, prin votul lor, atât la nivel naţional, cât şi 

în alegerile europene, sunt adevăraţii „stăpâni ai jocului”. Dar, pentru a 

ajunge la un astfel de rezultat, UE va trebui să dezvolte o strategie de 

comunicare pro-activă cu obiective pe termen lung. 

§4. Scenarii despre viitor 

Uniunea Europeană a creat de-a lungul celor 50 de ani de existenţă un 

sistem de instituţii şi valori care a devenit „forţa gravitaţională” pentru 

întregul continent european. Situaţia a dat însă naştere şi unei „dileme 

strategice” pe care o surprinde foarte bine analistul Michael Emerson, de 

la renumitul think tank „Centre for European Policy Studies” (CEPS) din 

Bruxelles, (Michael Emerson este cunoscut şi în România; recent, a 

condus panelul privind „Buna guvernare”, la summit-ul Forumului Marii 

Negre, desfăşurat la Bucureşti, la 4 iunie 2006). Într-un articol intitulat 

„Extinderea UE şi mareele istoriei”, publicat la 8 februarie 2005 în Wall 

Street Journal, acesta aprecia că „Liderii europeni au încă probleme în a 

ţine pasul cu evenimentele, mai ales când e vorba de structura politică şi 

geografică a Europei (...) Ei sunt confruntaţi cu o dilemă strategică: pe de 

o parte, ar dori să păstreze UE cu un număr rezonabil de state membre, 

iar, pe de altă parte, principiul pe care s-a construit sistemul comunitar 

este deschis tuturor democraţiilor europene. Ca rezultat, ei au creat – spre 

surprinderea lor şi fără să aibă o concepţie strategică – cel mai puternic 

magnet din lume, ale cărui condiţii pentru a deveni membru obliga 

periferia să adopte modelul centrului”.  

Michael Emerson constata că Uniunea Europeană a încercat în ultimii 

20 de ani să-şi convingă – fără succes – vecinii să se mulţumească cu 

acorduri de asociere, în locul statutului de membru. „A făcut prima dată 

acest lucru cu statele nordice, cărora le-a oferit integrarea în piaţa internă 

fără aderarea la dimensiunea politică a UE, dar Suedia şi Finlanda au 

decis, după câţiva ani, că formula este inacceptabilă din punct de vedere 

politic. După căderea Zidului Berlinului, s-a crezut că doar statele din 

Grupul Vişegrad vor fi candidaţi serioşi la aderare şi că ţările baltice nu 

vor face acest lucru. Dar s-au înşelat. Apoi s-a presupus că România nu 

va fi capabilă să facă progresele necesare aderării. Se pare că liderii UE 
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au evaluat din nou greşit. Suntem acum 25, pe cale să devenim 28 (cu 

Bulgaria, România şi, puţin mai târziu, Croaţia). Şi pentru restul Balca-

nilor liderii noştri s-au dovedit incapabili să oprească mareea istoriei şi au 

acceptat că toate ţările din regiune ar putea adera într-o zi, ceea ce ar duce 

la o Uniune cu 33 de membri. Dacă până atunci Norvegia şi Islanda vor 

decide să se alăture, vom avea o UE-35. Acum dosarul Turciei trebuie 

luat în serios (...) Dar mareea nu se opreşte aici. Dintr-o dată, Ucraina şi-a 

produs propria revoluţie portocalie, de care nimeni nu o credea capabilă 

(...) Desigur, când România va adera la UE, Republica Moldova va dori 

să o urmeze rapid, mai ales dacă şi Ucraina merge în aceeaşi direcţie. 

Poate ne vom putea opri aici, la o Uniune cu 40 de membri şi o populaţie 

de 640 milioane de locuitori până în anul 2025. Cea mai dificilă pro-

blemă constituţională ce trebuie rezolvată este însă adaptarea func-

ţionării instituţiilor unei UE cu atâţia membri. Statele Unite pot func-

ţiona cu 50 de state, dar va putea face acelaşi lucru o Uniune Europeana 

mai puţin federală?”.  

Fascinantă şi demnă de cea mai atentă reflecţie această ipoteză. 

Autorul său consideră că, într-o UE-40, două sunt scenariile de 

lucru pentru configuraţia funcţionarii Uniunii: fie o evoluţie spre Statele 

Unite ale Europei, fie conturarea unui Nou Imperiu Medieval. În primul 

caz, jurisdicţia UE s-ar aplica egal şi uniform tuturor statelor membre, iar 

frontierele între Uniune şi vecinii săi vor fi clar definite. Diferenţa funda-

mentală între Statele Unite ale Americii şi Statele Unite ale Europei este 

însă că, „în timp ce Constituţia americană este săpată în stâncă, Consti-

tuţia europeană riscă să rămână o forma fluidă şi plastică pentru încă 50 

de ani”. Din contră, filozofia Noului Imperiu Medieval este aceea că, 

dincolo de un nucleu al structurii de putere, UE va conţine niveluri gra-

duale de incluziune pentru o varietate de state asociate situate la periferie, 

iar frontierele dintre „interior” şi „exterior” vor fi difuze. Acest ultim 

model poate fi favorizat şi de strategia actuală a Uniunii privind crearea 

Politicii Europene de Vecinătate (European Neighborhood Policy) pentru 

ţările din Europa de Est şi sudul Marii Mediterane.  

Fără a anticipa asupra direcţiilor de evoluţie, putem presupune că 

niciunul dintre scenarii nu se va realiza în formă pură şi că rezultanta 

poate fi un compromis între cele două. Înainte însă de a ajunge acolo, 

Uniunea Europeană trebuie să-şi rezolve dilemele prezentului, iar una 

dintre acestea este ce se va întâmpla cu Tratatul Constituţional. De soluţia 
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acestei probleme depinde şi continuarea procesului de extindere după 

aderarea României şi Bulgariei la 1 ianuarie 2007. 

Nu în ultimul rând, se pune tot mai insistent problema frontierelor 

Europei, iar Parlamentul European a cerut recent Comisiei Europene „să 

definească natura Uniunii, inclusiv frontierele sale geografice”. O astfel 

de definiţie nu a fost niciodată simplă. Dacă facem apel la istorie, vom 

constata că a existat o Europă a lui Iulius Cezar, una a lui Charlemagne, 

una a lui Napoleon, fără ca graniţele lor sa fie identice. Plasarea frontierei 

estice a Europei la Munţii Urali aparţine cartografilor ţarului Petru cel 

Mare în secolul al XVIII-lea care încercau astfel să ancoreze Moscova la 

modernitatea europeană. Urmând această delimitare, Kazakhstanul – stat 

mare din Asia Centrală – se află astăzi în aceeaşi situaţie ca Turcia, o 

parte din teritoriul său fiind în Europa, în timp ce Georgia, Armenia şi 

Azerbaidjanul au fost admise în Consiliul Europei datorita legăturilor lor 

culturale cu Europa. Un lucru este cert: fiecare organizaţie europeană 

trasează frontierele continentului conform propriei sale viziuni. Cu titlu 

de exemplu, Eurovision include Armenia, Israel, Rusia şi Turcia; aceste 

ţări sunt membre şi în UEFA, ca şi Georgia, Azerbaidjan şi Kazakhstan; 

dintre ele însă, doar Turcia face parte din UNICE, organizaţia de lobby a 

patronatului european.  

În 1938, Jacques Ancel scria în lucrarea sa „Geografia frontierelor” că 

„Frontierele se pot deplasa şi chiar dispare. Ele sunt izobare ale politicii”. 

Ideea se regăseşte într-un discurs ţinut la Vilnius, la începutul lunii mai 

2006, de către ministrul federal de Externe al Belgiei, Karel De Gucht: 

„Are Europa frontiere? Da şi nu. Ea nu are frontiere geografice, dar are 

frontiere în termeni de valori. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană 

trebuie respectate în integralitatea lor. Însă Europa are şi frontiere în timp. 

Ea are nevoie de timp. Scopul ultim este unificarea continentului, dar 

trebuie să fim cinstiţi, pentru a nu provoca decepţii”. 

 

         iulie 2006 
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Secţiunea a 2-a 

De la Tratatul Constituţional la Tratatul de Reformă. 

Reflecţii la debutul unei noi Conferinţe 

Interguvernamentale a UE 

După 36 ore de negocieri terminate în dimineaţa zilei de 23 iunie, 

Consiliul European prevăzut iniţial pentru 21-22 iunie 2007 a reuşit să 

ajungă la un acord pentru mandatul de negociere a unui Tratat de 

Reformă care să înlocuiască Tratatul Constituţional (TC), cu speranţa de 

a pune, astfel, capăt celor doi ani de criza instituţională europeană. 

Cancelarul german Angela Merkel declara, la ieşirea din reuniune: „A 

fost nevoie de bunăvoinţă, lucru deloc uşor, dar ceea ce contează este că 

am reuşit să ne extragem din faza de reflecţie în care Uniunea Europeană 

intrase după referendumurile francez şi olandez din 2005. Probabilitatea 

de a avea un Tratat în vigoare începând din 2009 este foarte mare.”  

Aşa cum remarcam într-o analiză anterioară („Uniunea Europeană în 

căutarea viitorului”
1
), rezultatul referendumurilor din 29 mai (Franţa) şi, 

respectiv, 1 iunie 2005 (Olanda) a confirmat încheierea etapei volun-

tarist-vizionare a construcţiei comunitare, bazată pe voinţă politică şi 

entuziasm, imaginată de Jean Monnet şi Robert Schuman. Aminteam 

atunci că 85% din conţinutul Tratatului Constituţional reprezintă angaja-

mente deja în vigoare ale statelor membre, ce sunt cuprinse în Tratatele 

actuale (TUE, TCE şi Euratom) şi că doar 15% reprezintă elemente de 

noutate menite să adapteze funcţionarea unei construcţii comunitare cu 27 

sau mai mulţi membri la provocările globalizării.  

Consiliul European din 15-16 iunie 2006 reuşise să traseze o hartă a 

reperelor următorilor doi ani, din perspectiva identificării unei soluţii 

pentru Tratatul Constituţional, sub forma unui proces cu patru etape:  

1. Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Tratatelor de la Roma, la  

25 martie 2007, urma să aibă loc la Berlin un Consiliu European extraor-

dinar care să adopte „o declaraţie politică cu privire la valorile şi ambiţiile 

Europei şi să confirme angajamentul comun de a le realiza”. 2. Viitoarea 

preşedinţie germană a UE era chemată să prezinte la Consiliul European 

din iunie 2007 un raport asupra stadiului discuţiilor pe tema Tratatului 

                                                 
1
 R.R.D.Com. nr. 2/2006. 
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Constituţional şi a posibilelor dezvoltări viitoare. 3. Acest raport urma să 

fie apoi examinat de liderii statelor membre, în vederea adoptării „unor 

decizii privind modalităţile de continuare a procesului de reformă”. 4. În 

fine, „paşii necesari pentru atingerea acestui obiectiv vor fi efectuaţi cel 

mai târziu în cursul semestrului doi al anului 2008”. 

Urgenţa unui astfel de calendar era justificată atât de impactul negativ 

pe care prelungirea perioadei de incertitudine îl avea asupra opiniei 

publice, cât şi de aspecte ce ţin de funcţionarea efectivă a instituţiilor 

Uniunii, în primul rând a Comisiei Europene, deoarece Tratatul de la 

Nisa, în vigoare în acest moment, prevede în art. 4 din „Protocolul privind 

extinderea Uniunii Europene” că: „Atunci când Uniunea va avea 27 state 

membre (…), numărul membrilor Comisiei va fi mai mic decât numărul 

statelor membre. Membrii Comisiei vor fi aleşi pe baza unui sistem de 

rotaţie bazat pe principiul egalităţii, pentru care Consiliul va adopta, prin 

vot cu unanimitate, aranjamentele de implementare necesare. Numărul 

membrilor Comisiei va fi stabilit de către Consiliu, cu unanimitate de 

voturi. Acest amendament se va aplica de la data la care îşi va începe 

mandatul prima Comisie de după aderarea celui de-al 27-lea membru  

al Uniunii”.  

Prima Comisie ce îndeplineşte aceste condiţii va fi numită după 

alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2009. Pe cale de conse-

cinţă, trebuia convocată o nouă Conferinţă Interguvernamentală (CIG) 

pentru adoptarea mecanismelor de implementare a formulei Comisiei 

reduse, data limită pentru aceasta reformă fiind „cel mai târziu în 

semestrul II al anului 2008”.  

Urmând reperele trasate în iunie 2006, la 25 martie 2007, la Berlin, cu 

ocazia celei de-a 50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, liderii 

UE au adoptat o declaraţie semnată de preşedinţii Consiliului, Comisiei şi 

PE în care erau trecute în revistă succesele UE, valorile, priorităţile şi 

angajamentele acesteia pentru viitor. Obiectivul esenţial al Declaraţiei de 

la Berlin l-a constituit promovarea în rândul opiniei publice europene a 

valorilor şi realizărilor UE şi transmiterea unui semnal clar privind 

angajamentul politic pentru evoluţia viitoare a Uniunii. Accentul a fost 

pus pe elementele specifice „modelului european”: importanţa individului 

(cetăţeanul este considerat elementul-cheie al Europei unite), echilibrul 

între creşterea economică şi responsabilitatea socială, necesitatea acţiunii 

comune („Europa este viitorul nostru comun”). Elementele controversate 
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privind viitorul UE au fost atinse doar implicit, textul Declaraţiei de la 

Berlin menţionând procesul de „unificare europeană” fără a vorbi însă 

explicit de aprofundarea integrării europene, după cum face referire la 

„baze comune renovate”, iar nu la Tratatul Constituţional.  

Formula aleasă a reprezentat, totuşi, un pas înainte semnificativ în 

pregătirea foii de parcurs pentru Consiliul European din iunie 2007. 

Preşedinta Senatului Belgiei, Anne Marie Lizin, a sintetizat sugestiv 

situaţia: „Declaraţia de la Berlin aminteşte trecutul, constată prezentul şi 

prevede viitorul”. Dacă Declaraţia de la Messina din 1955 a dat impulsul 

pentru crearea CEE, putem spune că Declaraţia de la Berlin a fost un 

moment de bilanţ şi de identificare a sfidărilor actuale, ca bază pentru 

paşii următori ai UE.  

Au urmat o serie de contacte şi reuniuni exploratorii, a căror frecvenţă 

s-a accentuat în luna mai 2007, toate având drept scop identificarea unor 

formule de compromis care să poată salva, dacă nu Tratatul Constitu-

ţional ca atare, cel puţin o parte cât mai semnificativă din substanţa 

acestuia. La 12-13 mai 2007 a avut loc la Sintra, în Portugalia, o reuniune 

informală la care au participat preşedintele Comisiei Europene, cancelarul 

Germaniei, preşedintele Parlamentului European şi premierii portughez şi 

sloven – cele două ţări care urmau să deţină preşedinţia Uniunii în 

semestrele II din 2007 şi I din 2008. Cancelarul Angela Merkel a spus 

atunci că are nevoie de susţinerea celorlalte state UE, în special a Portu-

galiei şi Sloveniei pentru a relansa proiectul constituţional. Ministrul por-

tughez de externe, Luis Amado, afirma la rândul său că: „Baza Tratatului 

nu trebuie inventată, pentru că avem un consens puternic asupra 

Tratatului Constituţional, iar acesta trebuie să fie baza unui nou acord”. 

La întrevederea pe care a avut-o la 16 mai 2007, la Berlin, cu cance-

larul Angela Merkel, preşedintele francez Nicolas Sarkozy a declarat că, 

deşi susţine un Tratat ambiţios, existenţa unei „veritabile urgenţe institu-

ţionale” reclamă formula unui Tratat simplificat, centrat pe chestiunile 

instituţionale şi care să conţină dispoziţii esenţiale precum extinderea 

votului cu majoritate calificată, introducerea regulii dublei majorităţi, 

alegerea preşedintelui Comisiei Europene de către Parlamentul European, 

instituirea unei preşedinţii stabile a Uniunii, crearea postului de ministru 

al afacerilor externe al UE, dar şi respectarea strictă a principiilor 

subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În opinia liderului francez, UE va avea 

nevoie pe termen lung de „un Tratat mai complet, elaborat în cadrul unei 
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mari Convenţii Europene” ai cărei membri să fie desemnaţi de către 

parlamentele naţionale.  

Nicolas Sarkozy a lansat în cursul lunii mai 2007 o adevărată ofensivă 

diplomatică pentru susţinerea proiectului său de Tratat simplificat, 

marcând astfel revenirea Franţei în prim-planul agendei europene. Astfel, 

la 21 mai 2007 s-a întâlnit la Paris cu preşedintele Parlamentului 

European, Hans-Gert Pöttering, la 23 mai a discutat la Bruxelles cu 

premierul belgian Guy Verhofstadt şi cu preşedintele Comisiei Europene, 

Jose Manuel Durão Barroso – prilej cu care cei trei au constatat că tot mai 

mulţi lideri europeni sunt favorabili ideii de a adopta un Tratat UE 

simplificat. La 28 mai s-a întâlnit la Paris cu premierul italian Romano 

Prodi, la 31 mai a vorbit la Madrid cu premierul spaniol Jose Luis 

Zapatero, iar la 4 iunie 2007 a avut din nou consultări la Paris cu viitoarea 

preşedinţie portugheză a Uniunii, după care, la 14 iunie, s-a deplasat la 

Varşovia pentru a discuta cu preşedintele polonez Lech Kaczynski. Deşi 

în luările sale de poziţie a evitat să vorbească despre o „Europă cu două 

viteze”, aşa cum sugerase premierul italian Romano Prodi, şeful statului 

francez a declarat că nu poate înţelege ţările membre care doresc să 

întârzie alte state: „aş prefera o Europă care să meargă înainte”. 

Premierul italian Romano Prodi transmisese, la 22 mai 2007 în faţa 

plenului PE la Strasbourg, mesajul că: „la viitoarea CIG privind TC va 

trebui să ne respectăm angajamentele şi să decidem asupra configuraţiei 

Europei (…). În octombrie 2004, toate statele membre au semnat TC şi 

şi-au asumat responsabilitatea politică a acestui document; este regretabil, 

de aceea, că în acest moment se aude mai mult vocea celor care au pro-

bleme şi nu a celor care au ratificat şi care sunt majoritari, atât ca număr 

de state, cât şi ca populaţie”. Romano Prodi consideră că respectarea 

termenului de 2009 pentru adoptarea viitorului Tratat reclamă ca man-

datul CIG să fie unul foarte clar, care să delimiteze precis lista de 

probleme în suspensie şi modul lor de soluţionare, nefiind fezabilă, în 

opinia sa, o CIG cu mandat deschis: „Textul TC este deja rezultatul unui 

compromis îndelung negociat şi acceptat de toate statele membre în 

momentul semnării. Sacrificarea acestui text presupune renunţarea la o 

concepţie coerentă asupra Europei (...). Cu nici un preţ nu se poate 

accepta punerea sub semnul întrebării a pachetului instituţional”. 

România s-a situat în tabăra susţinătorilor Tratatului Constituţional, 

preşedintele Traian Băsescu declarând în faţa Parlamentului European la 
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Bruxelles, la 31 ianuarie 2007: „În ceea ce priveşte Tratatul Constitu-

ţional, doresc să asigur preşedinţia germană că va avea în România un 

susţinător al demersului său de revigorare a Tratatului şi de avansare a 

unei soluţii consensuale. Avem nevoie de un Tratat solid, capabil să 

consolideze legitimitatea acţiunii politice la nivel comunitar. Credem că 

deblocarea crizei constituţionale este esenţială pentru a da Europei capa-

citatea de a decide şi a acţiona după definitivarea unui val de extindere 

fără precedent.”  

Şi Parlamentul European şi-a manifestat poziţia pe acest subiect, în 

perioada care a precedat summit-ul european din iunie. Comisia de 

politică externă a PE a adoptat, la 21 mai 2007, un raport privind Tratatul 

Constituţional, redactat de către Elmar Brok (PPE) şi Enrique Baron 

Crespo (PSE). Raportul insistă asupra păstrării „tuturor principiilor de 

bază conţinute în partea I a TC, inclusiv dubla natură a UE (Uniune de 

state şi cetăţeni), prioritatea legislaţiei europene în faţa normelor naţionale 

şi personalitatea juridică a UE”. Eurodeputaţii au respins „orice viitor 

Tratat al UE care să fie mai puţin ambiţios decât actualul TC în ceea ce 

priveşte protejarea drepturilor cetăţenilor şi transparenţa în funcţionarea 

UE”. Ei au cerut ca viitorul Tratat să ţină cont şi de o serie de alte 

subiecte dezbătute în perioada de reflecţie: schimbările climatice, solida-

ritatea energetică, politică de imigraţie, modelul social european, 

terorismul, dialogul între civilizaţii şi criteriile de aderare la UE. 

Nu toţi liderii statelor UE aveau însă aceleaşi opinii. Preşedintele 

Poloniei, Lech Kaczynski, aprecia la 11 mai 2007 că: „proiectul de Tratat 

simplificat al preşedintelui Sarkozy este foarte interesant”, dar îşi reitera 

opoziţia faţă de sistemul de vot cu dublă majoritate: „nu suntem în măsură 

să acceptăm sistemul de vot actual. Polonia este ţara care pierde cel mai 

mult, poate la egalitate cu Olanda. Partenerul nostru german va profita cel 

mai mult”. La rândul sau, premierul Olandei, Jan Peter Balkenende, expu-

nând la 23 mai a.c., în faţa Parlamentului European, viziunea guvernului 

de la Haga cu privire la stadiul actual al construcţiei europene, arăta că: 

„Europa este un proiect unic, de succes. Eforturile actuale trebuie să se 

axeze mai degrabă pe valorile şi preocupările comune, decât pe dife-

renţele dintre statele membre. Europa a evoluat, pe de o parte, de la o 

structură cu 6 membri la o Uniune cu 27 membri, de o manieră percepută 

de cetăţenii olandezi drept prea rapidă, iar, pe de altă parte, şi-a extins 

competenţele la numeroase politici. Este nevoie de timp pentru 
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construirea unei noi solidarităţi europene. Olanda consideră că un Tratat 

de natură constituţională, cum este actualul TC, este problematic pentru 

că induce cetăţenilor olandezi sentimentul că îşi pierd identitatea”. 

Primul ministru olandez consideră că există patru condiţii esenţiale 

pentru a se ajunge la o soluţie cu ocazia Consiliului European din 21-22 

iunie 2007: 1. adoptarea unei abordări graduale de tipul step by step 

approach, în sensul amendării Tratatelor după modelul Amsterdam sau 

Nisa, cu renunţarea la abordarea de tipul Tratatului unic; 2. Uniunea 

trebuie sa fie mai eficientă, printr-o abordare comună a problemelor 

legate de securitatea energetică, combaterea imigraţiei ilegale şi a schim-

bărilor climatice; 3. ameliorarea funcţionării UE să se facă prin respec-

tarea principiului subsidiarităţii; 4. criteriile de aderare să fie înscrise în 

viitorul Tratat al UE. 

Pentru a înţelege atmosfera ce a precedat Consiliul European de vară 

din 2007, adăugăm faptul că, la o întâlnire avută la Berlin, la 28 mai, cu 

cancelarul Austriei şi premierul Estoniei, cancelarul Germaniei declara: 

„nu trebuie ascultaţi numai cei ce nu vor ceva, ci şi cei care vor”, cei trei 

şefi de guvern considerând că Tratatul Constituţional este deja rezultatul 

unui compromis al „Celor 27” şi că ar trebui acceptat în integralitatea sa. 

Preşedinţia germană a UE a abordat însă pregătirea acestui dosar cu 

multă precauţie, fiind conştientă de dificultăţile în atingerea unui acord de 

substanţă. Strategia acesteia s-a bazat pe o abordare discretă, axată pe 

dialogul direct cu statele membre, fiind privilegiate contactele cu înalţii 

funcţionari naţionali responsabili cu dosarul TC la cabinetele celorlalţi 

lideri europeni sau dialogul direct cu aceştia din urmă. S-a urmărit, astfel, 

obţinerea unor rezultate concrete, ce nu ar fi fost posibile în condiţiile 

unor negocieri deschise care, dacă ar fi fost supuse expunerii mediatice, 

riscau să fie compromise de orgoliile naţionale. Un pas important pentru 

degajarea compromisului din 23 iunie l-a reprezentat acordul miniştrilor 

de externe la conclavul de la Luxembourg, din 17 iunie 2007, de a 

renunţa la denumirea de „Tratat Constituţional” şi la formula unui Tratat 

unic care să înlocuiască tratatele existente, revenindu-se, astfel, la metoda 

clasică de amendare a legislaţiei primare a UE. 

Acesta era contextul în care şefii de stat sau de guvern din ţările 

membre UE s-au reunit la Bruxelles, la 21 iunie 2007, pentru a negocia 

mandatul unei Conferinţe Guvernamentale care să aibă drept rezultat 

redinamizarea funcţionării instituţiilor UE prin adoptarea unui nou Tratat. 
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Acordul la care s-a ajuns în dimineaţa zilei de 23 iunie a balizat strict 

desfăşurarea CIG a cărei primă reuniune a avut loc la Bruxelles exact o 

lună mai târziu, la 23 iulie, în marja reuniunii CAGRE. Aşa cum era de 

aşteptat, mandatul CIG a confirmat abandonarea formei constituţionale, 

stabilind însă că viitorul Tratat de Reformă va prelua principalele inovaţii 

ale fostului Tratat Constituţional.  

Negocierile pe marginea acestui mandat au fost complicate şi s-au 

concentrat, în principal, asupra identificării soluţiilor la câteva teme 

controversate: definirea sistemului de vot cu majoritate calificată în 

Consiliu (unde adoptarea procedurii dublei majorităţi introdusă în TC s-a 

lovit de inflexibilitatea Poloniei), statutul Cartei drepturilor Fundamentale 

(opoziţia Marii Britanii ca acest document să devină parte integrantă a 

viitorului Tratat), introducerea unei personalităţi juridice unice a UE 

(rezerve din partea Republicii Cehe şi Marii Britanii), recunoaşterea prin-

cipiului supremaţiei dreptului comunitar (deşi consacrat prin jurispru-

denţa CJCE şi a hotărârilor unor Curţi Constituţionale, Polonia, Marea 

Britanie şi Republica Cehă preferau ca acest principiu să nu apară 

menţionat explicită în textul Tratatului de Reformă), mandatul viitorului 

ministru european de Externe (rezerve britanice), rolul parlamentelor 

naţionale (Olanda şi Marea Britanie insistau pe o mai mare accentuare a 

acestuia), trecerea la votul cu majoritate calificată în anumite domenii 

specifice (rezerve britanice), introducerea unei referiri explicite în Tratat 

cu privire la criteriile de aderare la UE (Olanda insistă asupra unei astfel 

de menţiuni) şi delimitarea mai clară a competenţelor Uniunii în raport cu 

statele membre (solicitarea Cehiei). 

Cele mai dificile negocieri s-au purtat cu liderii de la Varşovia (pe 

fondul istoriei celui de-al Doilea Război Mondial) şi Londra (având în 

fundal euro-scepticismul populaţiei britanice), în timp ce Franţa, 

Luxembourg, Spania şi România şi-au asumat rolul de facilitatori ai 

compromisului, sprijinind constant eforturile preşedinţiei germane.  

Consiliul European a decis convocarea unei Conferinţe Interguver-

namentale pentru redactarea „Tratatului de Reformă” pe baza unui 

mandat detaliat şi a unui calendar care să permită finalizarea textului până 

la sfârşitul anului 2007, ratificarea noului Tratat în 2008 şi intrarea sa în 

vigoare înainte de alegerile pentru Parlamentul European, din iunie 2009. 

Esenţa soluţiei de compromis adoptată poate fi sintetizată de cuvintele 

preşedintelui francez Nicolas Sarkozy: „nu există câştigători, nu există 
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perdanţi şi Europa s-a pus în mişcare”, dar şi de cele ale fostului premier 

britanic Tony Blair: „cel mai important este că acordul obţinut ne permite 

să progresăm în direcţia unor lucruri care, în final, sunt mult mai 

importante.”  

Mandatul de negociere a CIG conţine o serie de elemente care se 

situează sub nivelul prevederilor Tratatului Constituţional. Astfel, se 

revine la metoda clasică de amendare a tratatelor, renunţându-se la 

formula propusă prin TC, aceea a unui Tratat unic, consolidat; se renunţă 

la simbolurile UE (imn, drapel, titulatura ministrului european de 

Externe, termenul de Constituţie) – de menţionat însă că drapelul şi imnul 

vor continua să fie utilizate ca şi până acum, chiar dacă acest lucru nu va 

avea o consacrare juridică în Tratat; este eliminat din textul viitorului 

Tratat de Reformă principiul supremaţiei dreptului comunitar (care se va 

regăsi, totuşi, într-o declaraţie anexă); se păstrează valoarea juridică 

obligatorie a Cartei Drepturilor Fundamentale care însă nu va mai face 

parte din textul Tratatului şi va fi însoţită de o declaraţie ce reconfirmă 

absenţa oricăror implicaţii asupra competenţelor Uniunii, precum şi de un 

protocol care aduce precizări restrictive privind aplicabilitatea CDF în 

dreptul intern britanic; va creşte rolul parlamentelor naţionale în procesul 

decizional european, prin introducerea obligaţiei Comisiei de a motiva 

neluarea în considerare a obiecţiilor venind din partea unei majorităţi a 

legislativelor naţionale; sunt introduse prevederi care facilitează neparti-

ciparea la iniţiative de creştere a integrării în domeniile cooperării 

judiciare, penale şi poliţieneşti; este subliniat caracterul specific al PESC, 

prin plasarea sa separat de celelalte politici ale UE; se introduc declaraţii 

interpretative privind PESC şi mandatul Înaltului Reprezentant UE pentru 

Afaceri Externe şi Politica de Securitate. 

În fine, o modificare importantă priveşte definiţia majorităţii calificate: 

formula convenită prevede prelungirea aplicării mecanismului de la Nisa 

până la 1 noiembrie 2014, după care va intra în vigoare dubla majoritate 

definită în TC. Polonia a obţinut însă, ca o garanţie suplimentară, o perioadă 

de tranziţie între 1 noiembrie 2014 şi 1 aprilie 2017, în care orice stat 

membru poate solicita ca la adoptarea unei anumite decizii să fie folosit tot 

sistemul de vot de la Nisa. De asemenea, va putea fi invocată şi o clauză de 

tipul „Compromisului de la Ioannina”, care să permită statelor ce se opun 

adoptării unei decizii, dar nu întrunesc minoritatea de blocaj să 

beneficieze de o amânare a deciziei pentru un interval rezonabil de timp.  
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„Compromisul de la Ioannina” a fost adoptat în timpul negocierilor de 

aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei, când numărul total de voturi în 

Consiliu a crescut la 87. Spania şi Marea Britanie au insistat atunci ca 

minoritatea de blocaj în Consiliu să rămână la nivelul de 23 voturi 

existent când UE avea 12 membri, în timp ce alte ţări doreau ca acest prag 

să fie ridicat la 27 voturi. Soluţia s-a tradus într-o decizie din 29 martie 

1994 a Consiliului UE, care prevedea că dacă un grup de ţări membre ce 

totalizează un număr de voturi cuprins între 23 şi 25 îşi declara intenţia de 

a se opune adoptării unei decizii, Preşedinţia Consiliului va face tot ce-i 

stă în putere pentru a se ajunge, într-un interval rezonabil, la o soluţie care 

să poată fi adoptată cu cel puţin 65 voturi (cu alte cuvinte, minoritatea de 

blocaj revenea la 23 voturi). În toate celelalte cazuri minoritatea de blocaj 

era de 27 voturi. Compromisul de la Ioannina a fost menţinut până la 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa, la 1 ianuarie 2003. Pentru că 

Uniunea Europeană are astăzi 27 membri şi, conform Tratatului de la 

Nisa, numărul total de voturi în Consiliul UE este acum de 345, iar 

majoritatea calificată a crescut la 255 voturi (care trebuie să provină de la 

majoritatea statelor membre dacă propunerea de decizie aparţine Comisiei 

Europene, sau de la 2/3 dintre acestea în celelalte cazuri), „Compromisul 

Ioannina” a fost adaptat şi se referă doar la faptul că decizia se amână 

pentru „o perioadă rezonabilă”, timp în care Consiliul va depune toate 

eforturile „pentru a se ajunge la o soluţie satisfăcătoare”.  

Trebuie spus că, în bună măsură, substanţa Tratatului Constituţional se 

regăseşte în mandatul actualei CIG. Astfel, se păstrează preşedinţia fixă a 

Consiliului European, va fi introdus sistemul de vot cu dublă majoritate – 

deşi cu o întârziere de câţiva ani –, CDF devine document juridic obliga-

toriu şi va fi creat postul de ministru de Externe al UE, care va conserva, 

practic, prerogativele menţionate în TC, chiar dacă, pentru a linişti 

temerile unora dintre statele membre, acesta se va numi „Înalt repre-

zentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate”. Se va 

institui, totodată, un mecanism de control al subsidiarităţii, care va 

permite parlamentelor naţionale să influenţeze încă din stadiul incipient 

propunerile legislative ale Comisiei. Numărul de comisari va fi redus din 

2014, la 2/3 din numărul ţărilor membre, preşedintele Comisiei Europene 

va fi ales de către eurodeputaţi, iar numărul membrilor Parlamentului 

European va fi limitat la 750. În ceea ce priveşte echilibrul de putere între 

statele membre, prin introducerea sistemului vot cu dublă majoritate se va 
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evidenţia mai bine ponderea ţărilor mari, care vor putea bloca mai uşor o 

decizie. Noul sistem va intra însă efectiv în vigoare abia în 2017, deoa-

rece în perioada de tranziţie, între noiembrie 2014 şi martie 2017, orice 

stat membru poate solicita aplicarea actualului sistem de vot din Tratatul 

de la Nisa. Nu în ultimul rând, mandatul CIG confirmă renunţarea la 

sistemul „în piloni” al UE şi conferă Uniunii personalitate juridică unică. 

Proiectul de mandat adoptat de Consiliul European invită CIG să 

redacteze un Tratat (denumit „Tratat de Reformă”) care să modifice 

Tratatele actuale „pentru a întări eficacitatea şi legitimitatea democratică 

a Uniunii extinse şi a ameliora coerenţa acţiunii sale externe.” Se preci-

zează că Tratatul de Reformă va conţine două clauze de substanţă privind 

modificarea Tratatului Uniunii Europene (TUE) – care îşi va păstra 

actualul nume – şi a Tratatului Comunităţii Europene (TCE) – care va fi 

intitulat „Tratatul privind funcţionarea Uniunii”, dat fiind faptul că UE va 

fi dotată cu o personalitate juridică unică. Acordul de la Bruxelles din  

23 iunie 2007 prevede, de asemenea, că modificările tehnice aduse Trata-

tului Euratom şi protocoalelor actuale anexate TUE şi TCE, convenite de 

către CIG din 2004, vor deveni protocoale ale Tratatului de Reformă. 

Preşedinţia portugheză a UE indicase încă din luna mai 2007 că 

doreşte ca la reuniunea Consiliului European din iunie 2007 să primească 

un mandat clar privind TC, avertizând că absenţa unui astfel de mandat 

riscă să scoată subiectul de pe lista priorităţilor preşedinţiei Uniunii în 

semestrul II din 2007. Acest mandat a fost dat. Într-un discurs rostit la 27 

iunie în faţa Parlamentului European, primul ministru portughez José 

Socrates a plasat reforma Tratatelor UE pe primul loc între cele „trei 

axe-cheie” ale programului semestrial al Preşedinţiei Uniunii, alături de 

agenda pentru modernizarea economiei şi societăţii europene şi de 

întărirea rolului Europei în lume: „principala provocare este, în mod cert, 

procesul de reformă a Tratatului. Acordul obţinut la ultimul Consiliu 

European oferă un mandat clar şi precis, aşa cum Portugalia a considerat 

întotdeauna necesar. Iată de ce am decis să convocăm Conferinţa Intergu-

vernamentală începând cu 23 iulie, în acelaşi timp cu reuniunea Consi-

liului miniştrilor de Externe. Obiectivul nostru este clar: să valorificăm 

şansa acordului obţinut la Bruxelles şi să aprobăm un nou Tratat al 

Uniunii Europene cât mai curând posibil.” 

Prima reuniune a CIG s-a desfăşurat la Bruxelles la 23 iulie 2007 şi a 

durat o jumătate de oră. În cadrul unei ceremonii desfăşurate în prezenţa 
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preşedintelui Comisiei Europene şi a şefilor diplomaţiilor statelor 

membre, preşedinţia portugheză a UE a prezentat trei proiecte de 

documente: „Proiectul de Tratat modificând Tratatul Uniunii Europene şi 

Tratatul Comunităţii Europene” – însumând 145 pagini –, protocoalele 

propuse spre anexare noului Tratat (în număr de 12 şi care privesc: rolul 

parlamentelor naţionale; aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţio-

nalităţii; Eurogrupul; cooperarea structurată permanentă în materie de 

PESA; condiţiile de aderare a UE la Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului şi Libertăţilor Fundamentale; piaţa internă şi politica de 

concurenţă; aplicabilitatea CDF la sistemul de drept britanic; exercitarea 

competenţelor mixte; serviciile de interes general; dispoziţiile tranzitorii; 

modificarea protocoalelor existente, anexate TUE şi TCE; modificarea 

Tratatului Euratom) – redactate pe 69 pagini –, al treilea document 

distribuit fiind un proiect al declaraţiilor ce vor fi anexate viitorului Tratat 

– alte 63 pagini.  

Zilele de 24 şi 25 iulie 2007 au fost rezervate examinării, de către 

experţii jurişti ai celor 27 state membre, a celor 277 pagini, urmând ca în 

ultima săptămână a lunii august aceştia să se întâlnească zilnic pentru 

discuţii. Deşi se speră ca negocierile să poată avansa la nivel 

tehnico-juridic, guvernele ţărilor membre au fost prevenite să păstreze 

permanent în rezervă şi pe reprezentanţii „sherpa” care au negociat 

aspectele politice înaintea Consiliului European din iunie 2007, astfel 

încât aceştia să poată interveni dacă vor apare aspecte ce depăşesc posi-

bilitatea unor soluţii juridice. Preşedinţia portugheză a Uniunii doreşte ca 

redactarea documentului final să fie gata în câteva săptămâni, pentru a 

putea fi prezentat oficial la summit-ul informal de la Lisabona, din 18-19 

octombrie 2007, după care să fie semnat la Consiliul European din 

decembrie 2007. 

Cu toate că este prea devreme pentru a trage concluzii asupra desfă-

şurării CIG, câteva constatări se impun. În primul rând, că Uniunea 

Europeană nu-şi poate permite o nouă perioadă de reflecţie, după ce a 

avut doi ani la dispoziţie pentru acest exerciţiu. Apoi că trebuie conser-

vată o parte cât mai substanţială din TC, deoarece acesta reprezintă un 

pachet de compromis negociat care asigură un echilibru între interesele 

statelor membre, servind totodată intereselor globale ale Uniunii. În fine, 

că este esenţial ca un acord final asupra viitorului Tratat de Reforma să 

fie identificat în următoarele 20 de luni, în caz contrar existând riscul ca 
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UE să evolueze fie spre un „nucleu dur”, în jurul căruia să graviteze 

diferite forme de integrare, adică o „Europă cu mai multe viteze”, fie spre 

o structură de integrare diferenţiată în care grupuri diferite de ţări să 

dezvolte politici integraţioniste pe domenii diferite, în funcţie de interese 

şi afinităţi. Şi într-un caz şi în celălalt, Uniunea Europeană nu va mai 

semăna nici cu ceea ce au imaginat „părinţii fondatori” în anii ’50 ai 

secolului trecut, nici cu ceea ce şi-a dorit România atunci când, în iunie 

1995, şi-a fixat drept obiectiv fundamental al politicii sale externe 

aderarea la construcţia europeană comună.  

 

iulie 2007 



Capitolul al IV-lea 

România în Uniunea Europeană 

Secţiunea 1 

Coordonarea internă în politica europeană  

§1. Adaptarea administraţiei naţionale la specificul Uniunii 

Europene 

Aderarea la Uniunea Europeană impune adaptarea administraţiei 

româneşti la mecanismele de funcţionare specifice instituţiilor de la 

Bruxelles, inclusiv în planul coordonării interne, în vederea stabilirii 

poziţiei naţionale în negocierile permanente pentru adoptarea legislaţiei 

comunitare, la nivelul Consiliului UE şi al Comisiei Europene. O coor-

donare eficientă între structurile administrative naţionale, pentru pregă-

tirea poziţiei guvernului într-un anumit dosar ce necesită decizie luată la 

Bruxelles, presupune evaluarea situaţiei în timp real, viteza de reacţie şi 

cunoaşterea poziţiei partenerilor – elemente esenţiale în promovarea 

intereselor proprii. Fără a exista un model unic, anumite caracteristici ale 

acestei coordonări se regăsesc la toate administraţiile naţionale ale 

statelor membre UE în procesul de concepere, adoptare şi implementare a 

politicilor comunitare. Din această perspectivă, modul în care se reali-

zează coordonarea internă în domeniul afacerilor europene în actualele 

ţări ale UE poate constitui o sursă utilă de inspiraţie.  

La mijlocul anilor ’90, situaţia statelor membre UE era asemănată cu 

cea a „înotătorilor care, bazându-se pe îndemânare şi rezistenţă, se avântă 

departe de ţărm până când ajung în ape agitate şi adânci, au obosit şi nu 

se mai pot întoarce”
1
.  

                                                 
1
 S. Hoffmann, Goodbye to a United Europe, Oxford, 1995. 
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Comparaţia exprimă o realitate: deşi, teoretic, este posibilă o retragere 

din Uniune, în termeni practici drumul de întoarcere ar fi mai dificil decât 

continuarea procesului de integrare, datorită enormei reţele de conexiuni şi 

interdependenţe pe care le creează funcţionarea unui stat în interiorul 

mecanismelor de reglementare comunitară. Există, totuşi, un precedent: în 

februarie 1982, Groenlanda, care devenise membră a Comunităţilor Euro-

pene în 1973, datorită apartenenţei sale la Danemarca, a optat, prin refe-

rendum, pentru ieşirea din structurile comunitare; începând cu 1 februarie 

1985, aceasta beneficiază de statutul de „teritoriu de peste mări, asociat la 

UE”. Noul Tratat Constituţional, aflat în faza de ratificare, oferă posibili-

tatea juridică explicită de părăsire a Uniunii, dar evoluţia acquis-ului comu-

nitar în ultimii 20 de ani nu facilitează repetarea experimentului din 1982.  

Plecând de la această constatare, este clar că după aderarea la Uniunea 

Europeană întreaga filosofie administrativă naţională va trebui ireversibil 

compatibilizată cu funcţionarea administraţiei supranaţionale de la 

Bruxelles. Odată cu admiterea în Uniunea Europeană, nu doar guvernul 

unei ţări, ci întreaga sa administraţie va fi implicată în gestionarea 

politicilor comunitare, iar transferarea competenţelor (implicit, a unei 

părţi importante de suveranitate) la nivel supranaţional face ca, în pro-

cesul de căutare a compromisului european pentru adoptarea unei decizii 

comune, distincţia între politica externă şi cea internă să devină tot mai 

vagă. Acest fenomen impune adaptarea administraţiei la noile realităţi, 

prin crearea unor mecanisme adecvate de lucru, care să asigure perfor-

manţa atât la nivel naţional, cât şi în sistemul decizional comunitar. Am 

putea numi acest fenomen europenizarea administraţiei naţionale.  

§2. Rolul acţiunii guvernamentale în decizia europeană 

Ca iniţiator al legislaţiei comunitare, Comisia Europeană este supusă 

unui proces permanent de lobby din partea guvernelor statelor membre 

care, la rândul lor, sunt sub presiunea lobby-ului exercitat de interesele 

sectorului privat. Specificul acestor demersuri ce vizează promovarea 

unui spectru larg de interese este acela că, pentru a fi eficiente, ele trebuie 

întreprinse nu doar pe lângă propriile autorităţi naţionale sau la nivelul 

Comisiei Europene, ci şi pe lângă un număr suficient de mare de alte ţări 

membre, în vederea asigurării majorităţii calificate sau a minorităţii de 

blocaj în procesul decizional.  
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Lobby-ul este prezent în toate fazele adoptării deciziei, de la elabo-

rarea propunerii Comisiei Europene şi până la negocierile formale din 

Consiliu, fiind parte integrantă a interacţiunii între statele membre şi 

instituţiile europene, până în momentul când negocierile sunt încheiate şi 

legislaţia respectivă intră în vigoare.  

În acest proces complicat, este deosebit de importantă abilitatea 

administraţiei naţionale de a gestiona potenţialele conflicte între poziţiile 

diferitelor ministere implicate, dar şi între acestea şi sectorul privat ce 

poate fi afectat de noile reglementări comunitare. Oficialii naţionali ce 

negociază legislaţia europeană trebuie să facă faţă la două provocări 

distincte: pe de o parte, sunt supuşi influenţei venite de la toate nivelurile 

guvernamentale şi din sectorul privat şi trebuie să acţioneze pe baza 

„rezultantei” acestor presiuni; pe de altă parte, ei sunt chemaţi să exercite 

influenţă nu doar asupra partenerilor lor din Consiliul UE, dar şi asupra 

propriilor autorităţi pentru a obţine acceptarea rezultatului negocierilor şi 

implementarea legislaţiei europene adoptate.  

La rândul lor, grupurile de interese au obţinut adesea succese ocolind 

propriile autorităţi naţionale – după ce au eşuat în încercarea de a le 

convinge – şi tratând direct cu Comisia Europeană ori cu alte grupuri de 

interese sau guverne. Uneori, grupurile de interese şi oficialii guverna-

mentali lucrează împreună, alteori sunt pe poziţii divergente, iar situaţia 

se regăseşte şi între diferitele departamente din administraţia naţionala ori 

între „echipa de la Bruxelles” şi cea din ţară. 

Această realitate a fost sugestiv descrisă drept „un triunghi de aur, 

format din funcţionari comunitari, funcţionari naţionali şi grupuri de 

interese, bazat pe interacţiunea elitelor, încredere şi reputaţie, oameni a 

căror loialitate rămâne esenţialmente naţională dar care îşi modifică 

aşteptările şi comportamentul pentru a asigura funcţionarea unui sistem 

de înaltă valoare”
1
. 

Pentru că interesele interne sunt adesea diferite şi relativizate, sarcina 

coordonării poziţiilor naţionale ce trebuie apărate la nivelul Consiliului 

UE este esenţială în asigurarea eficienţei politicii europene a unui stat 

membru. Coordonarea naţională trebuie să plece de la premiza diviziunii 

funcţionale a responsabilităţilor între ministere, dar experienţa arată că 

                                                 
1
 W. Wessels, The Dynamics of Administrative Interaction: towards a Euro-

pean System of Cooperative States, Londra, 1990. 



Coordonarea internă în politica europeană 117 

centralizarea controlului nu este suficientă pentru a asigura subsumarea 

intereselor sectoriale ale ministerelor unui interes naţional comun. În 

practică, este extrem de importantă abilitatea acestor instituţii ale admi-

nistraţiei centrale cu potenţiale interese divergente de a lucra împreună ca 

parteneri, pentru identificarea şi apărarea interesului naţional. În absenţa 

unui acord, trebuie găsite cel puţin limitele unei „linii de acţiune”, de la 

care reprezentanţii ministerelor implicate să nu se abată.  

Dar nu doar rivalităţile între ministere justifică necesitatea unei coor-

donări în elaborarea poziţiilor pentru adoptarea unei decizii comunitare, 

ci şi practica frecventă a administraţiilor naţionale de a introduce propu-

neri de reglementare prin intermediul Comisiei Europene, folosindu-se de 

comisari sau de alţi înalţi funcţionari ai acesteia, ce au naţionalitatea ţării 

respective şi care se lasă convinşi să preia o iniţiativă naţională şi să o 

introducă în circuitul comunitar drept o propunere a Comisiei. 

Pentru a avea o imagine mai clară asupra complexităţii procesului 

decizional european, trebuie să privim traseul adoptării unei decizii 

comunitare. Simplificat, acesta se prezintă astfel: 

a) Comisia Europeană anunţă intenţia prezentării unei iniţiative 

legislative într-un anumit domeniu. Imediat, la nivel naţional, ministerele 

de linie vizate decid, separat, poziţia de urmat şi semnalează potenţialele 

probleme inter-ministeriale. 

b) Comisia organizează consultări cu statele membre. Urmare acestor 

consultări, fiecare minister evaluează implicaţiile poziţiei sale asupra 

celorlalte structuri ale administraţiei naţionale şi informează Ministerul 

Afacerilor Externe. Se concep strategii de lobby, se sondează poziţia 

guvernelor altor ţări membre şi se decide maniera de abordare a comi-

sarilor europeni responsabili cu dosarul în cauză – toate acestea în 

consultare cu MAE. 

c) Comisia Europeană îşi formalizează propunerea. În această etapă, la 

nivel naţional, au loc reuniuni inter-ministeriale ale responsabililor cu 

afacerile europene, pentru revederea implicaţiilor şi stabilirea conduitei 

de urmat. 

d) Propunerea Comisiei ajunge la Parlamentul European pentru avizare. 

MAE transmite instrucţiuni Reprezentanţei Permanente de la Bruxelles 

pentru a prezenta poziţia naţională în faţa parlamentarilor europeni. 

e) Grupurile de lucru din Consiliu încep deliberările asupra propunerii 

Comisiei. La acestea participă oficiali din ministere sau din cadrul 
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Reprezentanţei Permanente, care prezintă linia naţională şi informează 

capitala cu privire la rezultatul discuţiilor. În paralel, pe măsură ce apar 

elemente noi, în capitale au loc reuniuni de coordonare inter-ministerială. 

f) COREPER adoptă o poziţie la nivel de ambasadori. În pregătirea 

reuniunii sale, în capitale au loc consultări între reprezentantul permanent 

(ambasadorul ţării respective la UE) şi oficiali de rang înalt din ministere 

(eventual miniştri). 

g) Consiliul UE (în formatul miniştrilor de resort) se reuneşte pentru 

adoptarea deciziei. La nivelul coordonării naţionale, această etapă este 

precedată de stabilirea „marjei de manevră”, revederea priorităţilor şi a 

limitelor în care se poate ceda în negocieri, în cazul în care după 

reuniunea COREPER persistă divergenţe.  

h) Dacă subiectul ajunge pe masa Consiliului European, poziţia 

naţională este definitivată prin coordonare inter-ministerială, în scopul 

identificării unei soluţii „la pachet”, astfel încât o cedare într-un dosar să 

aducă o compensaţie în altul (una din regulile nescrise de funcţionare a 

UE este să nu pui de două ori la rând în minoritate acelaşi stat membru, în 

chestiuni considerate de interes prioritar pentru acesta).  

Această prezentare schematică permite două concluzii preliminare: 

prima, aceea că mecanismele de coordonare sunt esenţiale în gestionarea 

politicilor europene la nivel naţional, iar a doua că rolul ministerelor de 

externe este inconturnabil în asigurarea fluxului informaţional către şi de la 

decidenţii politici, a analizei de oportunitate politică şi a vitezei de reacţie. 

Trei sunt elementele de bază comune tuturor mecanismelor de coor-

donare pentru pregătirea şi adoptarea deciziilor de politică europeană: 

ministerele de linie, ministerele cu rol de monitorizare şi control şi 

Reprezentanţa Permanentă la UE. Aceasta din urmă este văzută adesea 

ca o prelungire a Ministerului Afacerilor Externe, deoarece exercită 

funcţii diplomatice şi este condusă de un diplomat cu rang înalt (repre-

zentantul permanent). Majoritatea Reprezentanţelor Permanente au însă 

cel puţin jumătate din personal provenit de la ministerele de linie, care 

ocupă funcţii diplomatice de secretar I sau consilier. 

În unele state membre, pe lângă cele trei elemente menţionate mai 

există şi alte instrumente de coordonare, plasate fie în afara cadrului 

ministerial – cum este cazul Secretariatului European de pe lângă 

Cabinetul premierului britanic, sau Secretariatul General pentru Coor-

donarea Interministerială a Afacerilor Economice Europene (SGCI) în 
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Franţa –, fie în interiorul altor ministere – cum este Ministerul German al 

Economiei. 

Comisia Europeană are ca interlocutor privilegiat Reprezentanţa 

Permanentă, însă direcţiile generale din Executivul european menţin 

legături directe şi cu ministerele de resort din statele membre. Aceste 

relaţii directe sunt esenţiale atunci când Comisia gestionează în mod 

nemijlocit anumite domenii (cum este utilizarea fondurilor structurale) 

sau implementarea unor politici comune la nivel naţional (cel mai eloc-

vent este exemplul politicii agricole comune, care presupune urmărirea 

zilnică de către ministerele de resort a implementării deciziilor Comisiei 

în materie de preţuri). Aceasta face ca ministerele responsabile din statele 

membre să se afle într-o relaţie de simbioză cu direcţiile generale ale 

Comisiei şi să aibă legături strânse cu instituţiile similare din celelalte 

state membre, adaptându-şi funcţionarea la cea a structurilor comunitare.  

Faza iniţială a adaptării administraţiei centrale a constituit-o crearea în 

fiecare minister de linie a unui Serviciu de integrare europeană în cadrul 

Direcţiei de relaţii internaţionale, care asigură monitorizarea aspectelor 

legate de acquis-ul comunitar. Pe măsură ce volumul şi complexitatea 

problemelor au crescut, serviciile de integrare europeană au căpătat rang 

de direcţii şi competenţe de coordonare. Ele nu sunt însă implicate în 

negocierile tehnice zilnice sau în implementarea legislaţiei comunitare – 

care rămân în sarcina compartimentelor de profil –, ci acţionează ca 

instanţă de coordonare atunci când apar suprapuneri de competenţe sau 

conflicte de interese. 

Un exemplu concludent îl constituie gestionarea problematicii Pieţei 

Interne a UE, în care sunt implicaţi sute de funcţionari din diferite 

ministere şi care necesită unităţi eficiente de coordonare pentru promo-

varea unei poziţii comune la Bruxelles. Coordonarea presupune, în 

primul rând, ca circulaţia rapidă a informaţiei să devină o rutină, atât 

între departamentele unui minister, cât şi între ministere, ghidarea de 

către o instanţă superioară fiind necesară doar în caz de dezacord sau 

când complexitatea implicaţiilor impune o evaluare politică. Sistemul 

consacrat în toate statele membre UE este acela al unei largi marje de 

manevră în afacerile europene pentru ministerele de linie, însă există 

diferenţe semnificative în ceea ce priveşte mecanismele de coordonare 

inter-ministerială. 
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2.1. Rolul Ministerului Afacerilor Externe 

Instituţia care furnizează cadrul instituţional de coordonare cotidiană 

este Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentele pentru UE şi 

Reprezentanţa Permanentă de la Bruxelles. De regulă, MAE monito-

rizează „activitatea europeană” a celorlalte ministere şi coordonarea 

între capitală şi Bruxelles prin două departamente proprii: unul 

specializat în politici interne (piaţa internă, energie, transporturi, protecţia 

mediului etc.), iar celălalt specializat în afaceri externe (comerţ, politică 

de dezvoltare, politică externă şi de securitate comună).  

„Oglinda” de la Bruxelles a celor două departamente o constituie 

COREPER I (pentru politica internă – la care participă adjuncţii repre-

zentanţilor permanenţi la UE) şi COREPER II (pentru afaceri externe – la 

care participă reprezentanţii permanenţi). În tot acest mecanism sunt 

implicate şi departamentele de relaţii bilaterale din MAE, fără să aibă însa 

un rol de lider. Trebuie menţionată şi existenţa altor două situaţii când 

coordonarea este asigurată prin structuri specifice: cazul deţinerii 

Preşedinţiei UE – când sunt fie create unităţi ad-hoc de coordonare (de 

obicei cu un an înainte ca ţara respectivă să ocupe postul), fie întărite cele 

existente – şi aranjamentele de coordonare a poziţiilor naţionale în 

materie de JAI şi PESC.  

Analizând rolul celor două departamente pentru UE din ministerele de 

externe ale statelor membre, constatăm că acestea îndeplinesc patru 

funcţii de bază. Prima este coordonarea activităţii cotidiene. Aceasta 

înseamnă o funcţie de „cutie poştală” care primeşte şi distribuie mate-

rialele primite de la Bruxelles (rapoarte şi propuneri ale Comisiei, 

telegrame etc.). Ministerele de externe transmit, de regulă, materialele 

primite de la celelalte ministere la Reprezentanţa Permanentă, pentru a fi 

înaintate instituţiilor comunitare. Menţiunea „de regulă” înseamnă că, 

odată cu introducerea comunicării rapide prin fax şi e-mail şi pe măsura 

„profesionalizării europene” a ministerelor de linie, acestea comunică tot 

mai mult direct cu Reprezentanţa Permanentă, ocolind Centrala MAE. Cu 

toate că volumul de muncă poate fi o justificare pentru acest procedeu, el 

reprezintă, în mod cert, o slăbiciune a lanţului de comandă, deoarece 

MAE este instituţia care furnizează principala legătură în mecanismul de 

coordonare, asigurând feedback-ul şi consultarea între celelalte ministere 

şi între acestea şi Bruxelles. Rolul MAE este, deci, acela de a asigura 

fluxul informaţional între ministere şi între acestea şi instituţiile UE, via 
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Reprezentanţa Permanentă. Când această funcţie este deficitară (cum este 

cazul în statele fără o tradiţie în coordonarea internă sau acolo unde sunt 

guverne de coaliţie în care se manifestă rivalităţi politice), efectele 

negative în conceperea politicii europene sunt vizibile şi de către celelalte 

state membre ale UE.  

Cea de-a doua funcţie a departamentelor europene din MAE o 

constituie pregătirea participării la reuniunile ministeriale ale Consi-

liului UE. Aici, rolul esenţial de coordonare al ministerelor de externe 

este cel mai vizibil, deoarece, deşi ministerele cu atribuţii sectoriale pot 

pregăti dosarul tehnic pentru participarea miniştrilor lor, reuniunea 

fiecărui Consiliu este parte dintr-un proces complex ce include ansamblul 

reuniunilor Consiliului, în diferitele sale formaţiuni. Astfel, negocierea 

unui punct de pe agenda Consiliului Transporturi poate fi legată de un 

„pachet de compromis” ce include şi aranjamente obţinute la întâlniri ale 

miniştrilor responsabili cu protecţia mediului, politica de concurenţă sau 

politica regională. Simplul fapt că agenda reuniunilor ministeriale ale 

Consiliului cuprinde şi „puncte A”, care sunt adoptate prin consens 

deoarece au fost agreate anterior la nivelul COREPER (adică al 

reprezentantului permanent sau adjunctului acestuia), arată că miniştrii 

respectivi au în faţă şi subiecte pe care le aprobă fără să le mai discute, pe 

care uneori nici nu le cunosc în detaliu. Dată fiind competenţa sa generală 

de coordonare, MAE devine obligatoriu un partener pentru celelalte 

ministere în pregătirea procesului decizional european. 

A treia funcţie avută în vedere pentru MAE este responsabilitatea în 

domeniul Politicii Externe şi de Securitate Comune. Principalul instru-

ment de implementare a PESC îl constituie acquis-ul comunitar. 

Articolele din Tratatul UE ce ţin de pilonul 1 (până la intrarea în vigoare 

a Tratatului constituţional continuă să funcţioneze sistemul celor trei 

piloni ai UE) sunt necesare pentru aplicarea unor măsuri adoptate în 

cadrul pilonului 2 (PESC), cum ar fi asistenţa economică sau sancţiunile 

de politică comercială, iar necesitatea unei coordonări făcută de MAE 

între cele două zone de acţiune politică este evidentă.  

În fine, cea de-a patra atribuţie a departamentelor europene din MAE 

o reprezintă coordonarea pe orizontală în pregătirea participării la 

Conferinţele Interguvernamentale ale UE sau în managementul crizelor 

în care Uniunea poate fi implicată (de exemplu, o dispută comercială între 

UE şi un stat terţ).  
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Am amintit anterior că departamentele pentru relaţii bilaterale din 

MAE joacă şi ele un anumit rol în susţinerea politicii europene a ţării 

respective, rol ce variază în funcţie de natura şi de amploarea relaţiilor 

bilaterale. Astfel, relaţiile statelor mari ale UE cu parteneri majori, în 

incinte ca G-8 sau NATO, justifică menţinerea unui profil ridicat pentru 

relaţiile politice bilaterale alături de relaţiile economice, în timp ce statele 

mici, care nu dispun de un potenţial politic internaţional considerabil, se 

orientează mai degrabă spre concertarea poziţiilor în interiorul cadrului 

oferit de UE, prin intermediul unor alianţe cu diverse configuraţii. 

Dincolo însă de aceste aspecte, faptul că ministerele de linie stabilesc 

contacte directe cu omologii lor sau cu grupurile de presiune din celelalte 

state membre UE şi necesitatea unei bune coordonări interne în afacerile 

europene impun ca ambasadele bilaterale şi ministerele de externe să fie 

informate asupra acestor demersuri. Rolul Departamentului pentru relaţii 

bilaterale europene din MAE trebuie, de aceea, redefinit.  

El poate fi redus, dată fiind preluarea unor responsabilităţi de relaţii 

bilaterale de către ministerele sectoriale şi faptului că politica europeană 

încetează să mai fie privită ca politică externă. Pe de altă parte, anumite 

evoluţii europene şi internaţionale ce necesită urmărire la nivel naţional 

pot contribui la întărirea departamentelor bilaterale: extinderea Uniunii, 

apariţia unor noi politici europene (politica europeană de vecinătate), 

evoluţia unor relaţii (relaţia transatlantică) sau a unor situaţii conflictuale 

(situaţia din Irak, crizele în desfăşurare din Africa şi Orientul Mijlociu) 

etc. Din nou trebuie menţionat că statele mici, cu resurse limitate şi interese 

adesea punctuale, nu se angajează la fel de intens în urmărirea acestor 

dosare aşa cum o fac, de exemplu, Franţa, Germania sau Marea Britanie. 

2.2. Rolul Reprezentanţei Permanente la UE 

Un alt actor important în coordonarea politicilor europene este 

Reprezentanţa Permanentă de la Bruxelles (RP). Este, poate, incorect să 

vedem această misiune diplomatică drept o prelungire a MAE, deoarece 

am menţionat că jumătate din personalul său provine din alte ministere. 

Avem aici o altă manifestare concretă a schimbării perspectivei de 

abordare a afacerilor europene, datorită dispariţiei distincţiei clare între 

politica internă şi cea externă în negocierile din interiorul comunităţii.  

Ca prim punct de contact între capitale şi instituţiile europene, 

Reprezentanţele Permanente au o serie de atribuţii în asigurarea unei 
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coordonări guvernamentale eficiente şi apărarea intereselor naţionale în 

relaţiile cu celelalte state membre şi cu Comisia Europeană. Repre-

zentanţii permanenţi iau parte la reuniunile COREPER – principalul 

coordonator al poziţiilor statelor membre în pregătirea reuniunilor 

Consiliului sau ale Consiliului European. Se spune că unul dintre cele 

mai bine păzite „secrete” la Bruxelles este acela că aproape 90% din 

deciziile UE sunt soluţionate informal la nivelul COREPER sau al 

Comitetului 133 (Comitetul pentru Politică Comercială Comună), înainte 

chiar ca subiectele respective să fie cunoscute de către miniştrii de resort.  

Reprezentanţa Permanentă îndeplineşte, generic, cinci funcţii-cheie: 

reprezintă „baza” de la Bruxelles a negociatorilor naţionali, asigură 

coordonarea cu instituţiile europene, interacţionează direct cu repre-

zentanţii celorlalte state membre, menţine legătura cu mass-media şi 

furnizează negociatori în majoritatea reuniunilor grupurilor de lucru din 

Consiliu. RP constituie o reflectare a rolului coordonator pe care îl au 

Departamentele UE din ministerele de externe, furnizând totodată 

negociatori pentru grupurile de lucru şi desfăşurând activităţi de lobby. 

Cu toate acestea, atunci când reuniunile au un grad ridicat de tehnicitate 

sau sunt programate mai multe în acelaşi timp, prezenţa unor experţi din 

capitală devine indispensabilă. 

Reprezentanţele Permanente constituie şi un punct de întâlnire pentru 

oficialii naţionali în vizită la Bruxelles, mai ales că cele mai multe sunt 

plasate în cartierul european din zona Rond Point Schuman, ceea ce 

permite accesul rapid spre principalele instituţii comunitare. Procedura 

prevede că agenda reuniunilor grupurilor de lucru este transmisă de 

Secretariatul Consiliului şi Comisie către Reprezentanţele Permanente, 

care o comunică în capitale. La rândul lor, acestea solicită clarificări, iar 

dacă mai multe reuniuni succesive au ca obiect acelaşi dosar şi din ţară 

participă persoane diferite sau nu participă la toate reuniunile, atunci 

furnizarea informaţiei complete de către misiunea diplomatică la UE este 

esenţială. De regulă, oficialii din ministerele de linie îşi cunosc partenerii 

din celelalte state membre şi pe cei de la Comisie şi pot stabili relaţii 

directe între ei, prin telefon sau e-mail. Experienţa arată însă că funcţio-

narii „interni” sunt adesea reticenţi în a cultiva astfel de contacte utile 

pentru pregătirea reuniunilor, absenţa cunoaşterii corespunzătoare a uneia 

din limbile de lucru ale UE (engleza sau franceza) constituind un 

handicap. Alternativa este să apeleze la RP, un motiv în plus pentru 
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ministere să dorească să aibă funcţionarii lor în misiunea diplomatică de 

la Bruxelles. 

O problemă frecvent întâlnită este cea a reuniunilor anunţate în 

ultimul moment, de regulă datorită dificultăţii Preşedinţiei UE de a 

acomoda constrângerile administrative (săli disponibile, suprapunerea cu 

alte reuniuni) cu priorităţile politice. În astfel de situaţii, când nu exista 

timpul necesar pentru pregătirea corespunzătoare a reuniunilor de către 

RP, statele membre ce au o coordonare centralizată şi eficientă reuşesc să 

facă faţă situaţiei, în timp ce celelalte sunt mai puţin performante în 

negocieri. 

Reprezentanţele Permanente au legături strânse cu presa naţională şi 

europeană de la Bruxelles, controlând atent informaţiile furnizate 

mass-media şi încercând să afle poziţiile altor parteneri şi disponibilitatea 

acestora spre compromis. Elementele furnizate presei pot influenţa 

evoluţia negocierilor, prin alertarea unor grupuri de interese care să exer-

cite presiuni asupra guvernelor pentru modificarea poziţiilor, de aceea 

gestionarea relaţiei cu ziariştii acreditaţi pe lângă instituţiile europene 

constituie o parte importantă în procesul de negociere şi o sarcină 

sensibilă pentru RP.  

Desk officer-ii din cadrul RP menţin contacte zilnice cu omologii lor 

din misiunile celorlalte state membre şi de la Comisia Europeană, ceea ce 

conduce treptat la o anumită solidaritate între funcţionarii şi diplomaţii de 

la Bruxelles, uneori în detrimentul controlului exercitat de către ministere 

asupra propriilor oameni.  

Reprezentanţa Permanentă este, totodată, locul de unde se încearcă 

influenţarea dezvoltărilor din interiorul instituţiilor comunitare, atât ca 

actor activ în negocierile din Consiliu, cât şi ca prin acţiuni de lobby. RP 

sunt implicate în monitorizarea activităţii Comisiei, informează capitala 

asupra elementelor de interes şi susţin interesele ţării respective atunci 

când poziţia Comisiei vine în conflict cu priorităţile naţionale. RP are, 

astfel, misiunea de alertă rapidă cu privire la iniţiativele Comisiei, pe care 

încearcă apoi să le corecteze sau le încurajează, în funcţie de instrucţiunile 

primite de acasă. În egală măsură, Reprezentanţa Permanentă este şi o ţintă 

pentru încercările de influenţare exercitate de către sectorul privat. 

În practică, toate aceste sarcini ce revin RP impun diplomaţilor săi 

dezvoltarea unor contacte apropiate cu funcţionarii Comisiei ce au 

aceeaşi naţionalitate cu ei, formând împreună un fel de lobby naţional 
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permanent la Bruxelles. Pentru a fi eficientă, RP trebuie să acţioneze cu 

mult timp înainte ca o nouă iniţiativă legislativă a Comisiei să fie 

formalizată, astfel încât să aibă răgazul necesar pentru informarea minis-

terelor naţionale, organizarea consultărilor inter-ministeriale şi stabilirea 

strategiei de influenţare a Comisiei. În fine, pentru urmărirea activităţii 

Parlamentului European, de regulă, doi diplomaţi din RP acoperă reuniu-

nile comisiilor parlamentare şi sesiunile plenare, după care informează 

capitala asupra evoluţiei procesului de adoptare a noilor acte legislative 

ce afectează diferite ministere cu atribuţii sectoriale. RP menţin relaţii 

similare de lucru şi cu Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi 

Social şi cu reprezentanţii la Bruxelles ai intereselor sectorului privat. 

Pentru atingerea tuturor acestor obiective, este important ca personalul 

RP şi funcţionarii naţionali trimişi în structurile comunitare să aibă un 

grad ridicat de profesionalism care să le permită „să joace” de la egal la 

egal cu ceilalţi parteneri. 

§3. Mecanisme de coordonare europeană 

Deşi se pot face diferite clasificări ale modului în care statele membre 

UE realizează coordonarea internă în afacerile europene, trei sunt 

modelele de bază utilizate: unul puternic centralizat, unde coordonarea 

politicilor europene se face la nivelul prim-ministrului (Franţa, Marea 

Britanie, Finlanda, Polonia, Ungaria). Un altul, bazat pe o autonomie 

variabilă de la o ţară la alta, dar cu MAE în poziţia de „supervizor” al 

activităţii ministerelor de linie (Irlanda, Luxemburg, Suedia, Danemarca, 

Republica Cehă, Belgia). Al treilea model constă în împărţirea 

competenţei de coordonare între ministerele de externe şi economiei 

(Germania, Austria, Grecia), secretariate de stat în MAE (Spania) sau 

ministere pentru afaceri europene. 

Modelul coordonării centralizate la vârf are avantajul de a evita ca 

unul dintre jucători să devină, în acelaşi timp, şi arbitru, având în vedere 

că, uneori, şi Ministerul de Externe are interese specifice în anumite 

dosare europene. În Franţa şi Marea Britanie acest risc de partizanat este 

evitat datorită centralizării coordonării, în timp ce la polul opus s-ar găsi 

ţări ca Germania şi Grecia, unde coordonarea şi arbitrajul sunt împărţite 

între ministerele de externe şi cele ale economiei, aflate adesea  

în rivalitate.  
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Modelul francez se bazează pe tradiţia existenţei unei elite 

administrative provenind din Ecôle Nationale d’Administration (ENA) 

sau din alte grandes écoles şi pe acceptarea, de către nivelurile de jos ale 

ierarhiei administrative, a necesităţii unui lanţ de comandă centralizat şi 

cu o înaltă expertiză. Succesul formulei franceze este argumentat prin 

comparaţie cu lipsa unui coordonator independent în Germania sau 

Austria ori cu conducerea bicefală a afacerilor europene în Grecia, care 

au dus uneori la incapacitatea prezentării unei linii politice coerente sau 

chiar la contradicţii publice între miniştri (un exemplu mai vechi în acest 

sens îl constituie demisia ministrului german al agriculturii, în 1992, 

datorită unor afirmaţii necoordonate cu colegii săi din guvern cu privire la 

reforma politicii agricole comune a UE). 

Sistemul francez are, totuşi, un potenţial destabilizator, pentru că 

SGCI se subordonează prim-ministrului, în timp ce politică externă 

rămâne domeniul rezervat al preşedintelui Republicii ceea ce, în perioade 

de coabitare, poate crea probleme de unitate a actului decizional.  

Modelul britanic dispune de o eficienţă ridicată, deoarece, pe lângă 

centralizarea coordonării de către Secretariatul European de la Cabinetul 

prim-ministrului, o regulă de bază este aceea a responsabilităţii colective. 

Modelul este performant şi pentru că beneficiază de un personal cu înaltă 

calificare, ce asigură interacţiunea permanentă între Departamentele 

europene din Foreign Office, Secretariatul European al prim-ministrului 

şi Reprezentanţa Permanentă de la Bruxelles. El explică succesul politicii 

europene britanice, deşi i se reproşează uneori că promovează propriile 

interese în detrimentul interesului european comun. 

Aşa cum am amintit, o serie de state membre UE au coordonarea 

europeană curentă asigurată de către MAE. Este şi cazul Belgiei. Deşi 

există uneori percepţia că descentralizarea federală belgiană determină 

blocaje decizionale şi ineficienţă, în realitate, în Belgia, coordonarea 

afacerilor europene este una dintre cele mai bine puse la punct din 

Europa. Ea funcţionează pe baza unui acord juridic din 1994 între statul 

federal şi entităţile federate, „pălăria” coordonării întregii problematici 

europene fiind asigurată de către MAE (Serviciul Public Federal Afaceri 

Externe, Comerţ exterior şi Cooperare pentru Dezvoltare), prin Direcţia 

Generală Europeană (DGE). MAE este considerat „vocea” intereselor 

belgiene şi „cel mai neutru dintre toate ministerele”. Prezentarea succintă 

a modelului belgian de coordonare în politica europeană poate fi 
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interesantă din perspectiva eficienţei unei administraţii care, în ciuda 

multiplelor niveluri de descentralizare a deciziei, rămâne funcţională 

pentru că fiecare actor respectă regulile jocului în promovarea interesului 

comun, care este interesul naţional. 

Pe lângă consultarea interdepartamentală curentă ce a dezvoltat 

celebrul „compromis à la belge” (care, în Belgia, reprezintă o necesitate 

dată de caracterul statului federal multietnic), înaintea fiecărei reuniuni 

ministeriale a Consiliului UE sau a Consiliului European, DGE organi-

zează o întâlnire de concertare a poziţiilor la care participă reprezentantul 

permanent la UE sau adjunctul acestuia, consilieri ai miniştrilor federali 

implicaţi în gestionarea dosarelor respective, reprezentanţi ai cabinetelor 

celor patru vice-prim-miniştri şi un consilier al prim-ministrului. Poziţia 

rezultată din aceasta concertare conţine liniile politice generale de urmat, 

se comunică în 24 de ore tuturor instituţiilor reprezentate şi este 

obligatorie pentru ministrul belgian care ia parte la reuniunea respectivă a 

Consiliului UE.  

Pentru dosarele sensibile, la solicitarea RP sau a unui departament 

tehnic dintr-un minister de linie care nu găseşte o poziţie comună cu un 

alt departament, se organizează reuniuni ad-hoc de coordonare, unde 

MAE are rolul de „facilitator”, o formulă ce reflectă atribuţiile de arbitru 

ale Ministerului de Externe. Când soluţia nu poate fi identificată nici aici, 

problema este ridicată la nivelul Consiliului de Miniştri (guvernul federal) 

care ia decizia finală. Dacă dosarul presupune şi competenţe regionale 

sau comunitare, el nu este trimis la Guvern, ci la Comisia Interministe-

rială de Politică Externă (CIPE), formată din prim-ministrul, ministrul de 

externe şi miniştrii preşedinţi ai regiunilor şi comunităţilor din Belgia.  

În eventualitatea imposibilităţii găsirii unei soluţii, acordul din 1994 

prevede că reprezentantul Belgiei nu intervine în dezbaterile din Consiliu 

şi se abţine de la vot, formulă dezavantajoasă, deoarece se pierde orice 

posibilitate de a influenţa decizia europeană. Tocmai din acest motiv, în 

cei zece ani de când funcţionează acest mecanism, a existat un singur caz 

când nu s-a putut găsi o poziţie internă comună, spectrul obligativităţii 

abţinerii forţând de fiecare dată găsirea unei formule de compromis. Tot 

sistemul coordonării belgiene are la bază voinţa politică a actorilor de a 

ajunge la o soluţie acceptabilă pentru toţi, ceea ce face posibilă şi funcţio-

narea permanentă cu guverne de coaliţie. 
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§4. În loc de concluzii 

Coordonarea internă a politicii europene constituie o precondiţie 

pentru o prezenţă eficientă a reprezentanţilor unei ţări la negocierile 

zilnice ce se desfăşoară în cadrul instituţiilor comunitare de la Bruxelles – 

grupuri de lucru ale Consiliului, reuniuni ale COREPER, reuniuni cu 

Comisia Europeană sau întâlniri cu comisiile de specialitate ale 

Parlamentului European. În România, până la încheierea negocierilor de 

aderare, coordonarea poziţiilor ministerelor implicate în gestionarea 

Acordului de asociere şi în negocierea celor 31 capitole s-a făcut mai întâi 

de către MIE, cu MAE intervenind pe voletul politic şi cu ministrul de 

externe prezidând Consiliul de Asociere, de Comitetul Interministerial 

pentru Integrare Europeană şi, din 2002, de către Comitetul Executiv 

pentru Integrare Europeană, prezidat de primul ministru.  

Etapa post-negocierii aderării va trebui să aducă o „fixare” a 

instrumentelor politico-administrative de coordonare, intervalul până la 1 

ianuarie 2007 fiind unul de rodare a sistemului la ritmul cotidian al 

politicii europene de la Bruxelles. În perioada următoare, vor trebui 

desemnaţi nu doar cei 35 de parlamentari observatori în PE, ci şi experţii 

care vor participa la reuniunile celor aproape 160 grupuri de lucru la 

nivelul Consiliului UE. Dacă în unele cazuri nivelul de participare poate 

fi mai redus şi se poate învăţa „din mers”, în altele se cer specialişti de 

nivel superior. Pentru Comitetul 133 (politica comercială comună), de 

exemplu, nivelul de reprezentare este de director general, iar provenienţa 

acestora (statistic vorbind pentru cele 25 state membre) este de 50% din 

MAE, 50% din ministerele economiei sau comerţului. 

Pregătirea participării la aceste reuniuni, analizarea fluxului de 

informaţie şi stabilirea măsurilor de implementare sau reacţie rapidă 

presupun un grad ridicat de coordonare, cu niveluri de arbitraj şi decizie 

bine definite. În egală măsură, vor trebui construite, progresiv, relaţii de 

colaborare şi încredere cu omologii din statele membre şi cu funcţionarii 

Comisiei, pentru ca, la momentul aderării efective, să ne putem cupla 

imediat la „triunghiul de aur” ce stă la baza deciziei europene şi de care 

aminteam în prima parte a acestei analize.  

 

martie 2005  
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Secţiunea a 2-a 

Lobby românesc la Bruxelles 

§1. Rolul unui lobby naţional în instituţiile UE  

Aderarea la Uniunea Europeană impune adaptarea administraţiei 

româneşti la mecanismele de funcţionare specifice instituţiilor de la 

Bruxelles. Aceasta presupune atât coordonarea internă între instituţiile 

româneşti, pentru stabilirea poziţiei naţionale în procesul de adoptare a 

legislaţiei UE la nivelul Consiliului, Comisiei Europene şi Parlamentului 

European (aşa-numitul triunghi instituţional), cât şi asigurarea unei repre-

zentări performante a României în structurile comunitare de la Bruxelles.  

Promovarea poziţiei unui stat la nivelul Uniunii Europene se face 

ţinând cont de interesul naţional, de interesele comune şi de sensibilităţile 

celorlalte tari membre. Ea presupune implicarea factorului de decizie 

politică alături de structurile administraţiei naţionale, precum şi existenţa 

unor circuite comunicaţionale şi de influenţă la nivelul principalelor 

instituţii ale UE, care să asigure un lobby informal, dar eficient în 

interiorul structurilor comunitare. Acest tip de intervenţie în procesul de 

concepere şi adoptare a politicilor comunitare se regăseşte în strategia de 

influenţă la Bruxelles a tuturor statelor membre UE.  

Într-un material anterior
1
 am prezentat mecanismele de coordonare 

internă utilizate de ţările UE în procesul de decizie europeană. Obiectivul 

analizei de faţă îl constituie evidenţierea manierei în care statele membre 

îşi asigură prezenţa unui corp profesionalizat la Bruxelles, fie că este 

vorba de funcţionari comunitari, de experţi detaşaţi în cadrul Consiliului, 

Comisiei sau Parlamentului European sau de diplomaţii din cadrul 

Reprezentanţei Permanente la UE.  

Spuneam atunci că lobby-ul este prezent în toate fazele adoptării deci-

ziei, de la elaborarea propunerii Comisiei Europene şi până la negocierile 

formale din Consiliu, fiind parte integrantă a interacţiunii între statele 

membre şi instituţiile europene, până în momentul când negocierile sunt 

încheiate şi legislaţia respectivă intră în vigoare.  

În acest proces complex, oficialii naţionali ce negociază la Bruxelles 

sunt supuşi influenţei venite de la toate nivelurile guvernamentale şi din 

                                                 
1
 Coordonarea internă în politica europeană, martie 2005. 
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sectorul privat şi trebuie să acţioneze pe baza „rezultantei” acestor 

presiuni. La rândul lor, grupurile de interese lucrează uneori împreună cu 

oficialii guvernamentali, alteori sunt pe poziţii divergente cu propriile 

autorităţi naţionale şi tratează direct cu Comisia Europeană ori cu alte 

grupuri de interese sau guverne. Nu trebuie neglijată nici practica 

frecventă a administraţiilor naţionale de a introduce propuneri de regle-

mentare prin intermediul Comisiei Europene, folosindu-se de comisari 

sau de alţi înalţi funcţionari ai acesteia, ce au naţionalitatea ţării 

respective şi care se lasă convinşi să preia o iniţiativă naţională şi să o 

introducă în circuitul comunitar ca fiind o propunere a Comisiei. 

Această realitate a fost sugestiv descrisă drept „un triunghi de aur”, 

format din funcţionari comunitari, funcţionari naţionali şi grupuri de 

interese, bazat pe interacţiunea elitelor, încredere şi reputaţie, oameni a 

căror loialitate rămâne esenţialmente naţională, dar care îşi modifică 

aşteptările şi comportamentul pentru a asigura funcţionarea sistemului. 

Din acest motiv, trebuie construite progresiv relaţii de colaborare şi 

încredere între funcţionarii români din ministere şi omologii lor din 

celelalte state membre, între aceştia şi funcţionarii Comisiei şi între 

Reprezentanţa Permanentă la UE şi administraţia comunitară, astfel încât 

la momentul aderării efective a României să ne putem cupla imediat la 

„triunghiul de aur” ce stă la baza deciziei europene.  

Prezenţa unor funcţionari români în posturi-cheie din structurile 

administrative comunitare ce gestionează dosare prioritare pentru intere-

sele României poate reprezenta un punct de sprijin deosebit de util în 

atingerea obiectivelor propuse. Este important, de aceea, ca România 

să-şi pregătească, înainte de momentul aderării la UE, o „bază de date” cu 

potenţiali candidaţi pentru principalele eşaloane de decizie din instituţiile 

comunitare, care să aibă drept criterii de bază o pregătire teoretică solidă, 

cunoaşterea a două limbi de circulaţie, experienţă în domeniul afacerilor 

europene, deprinderea de a lucra în mediul internaţional şi ataşamentul 

faţă de interesele României.  

§2. Cine sunt funcţionarii europeni? 

Experienţa actualelor state membre arată că, inclusiv pentru poziţiile 

de director general, unde numirea se face dintre propunerile avansate de 

Guvernele naţionale, există riscul ca postul să fie pierdut dacă nu sunt 
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îndeplinite criterii severe de competenţă. Recomandarea din partea 

autorităţilor naţionale constituie o condiţie necesară pentru ocuparea unui 

astfel de post, dar nu suficientă. Lucrurile se prezintă asemănător şi 

pentru posturile de director, cu precizarea că aici autorităţile naţionale pot 

influenţa mai puţin numirea; decizia este esenţialmente europeană, dar 

guvernele îşi pot susţine candidaţii în faza finală a selecţiei, prin lobby-ul 

pe lângă comisarii responsabili. Cert este că, atât pentru posturile de 

director general, cât şi pentru cele de director, dacă autorităţile din statul 

membru de unde provine un anumit candidat manifestă rezerve faţă de 

numirea acestuia, şansele respectivului de a ocupa postul se reduc 

considerabil. De altfel, procedura de ocupare a unui post de director în 

instituţiile UE este deosebit de complexă şi durează între nouă luni şi un 

an, putând însă depăşi acest interval de timp. Ea debutează cu anunţarea 

vacanţei postului, prin publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al UE şi pe 

site-ul internet al instituţiei care îl scoate la concurs. Termenul de 

înscriere este de patru-cinci săptămâni; înscrierea se face, de regulă, 

on-line, candidaţii neintrând în contact direct cu serviciul de personal sau 

cu direcţia generală unde este localizat postul în cauză. Prima etapă a 

selecţiei este una de dosare, rezultat al verificării concordanţei datelor din 

CV-urile candidaţilor cu cerinţele postului (de regulă, experienţa minimă 

cerută în domeniul respectiv de activitate este de 12-15 ani, dintre care 6 

-7 ani trebuie să fi fost în funcţii de conducere; în unele situaţii se cer şi 

studii universitare de un anumit profil; limbile străine în care se susţine 

examenul sunt, de obicei, engleza, franceza sau germana, dar poate exista 

şi obligativitatea cunoaşterii a cel puţin două din limbile menţionate, pe 

lângă limba maternă). În funcţie de numărul de candidaţi rămaşi în cursă 

după selecţia de dosare, poate avea loc şi o etapă de preselecţie, în care 

candidaţii sunt intervievaţi asupra cunoştinţelor specifice postului pentru 

care concurează. Cei care trec şi de acest pas intră la o testare psihologică 

ce se desfăşoară pe parcursul a una-două zile şi unde le sunt verificate 

aptitudinile manageriale, capacitatea de a soluţiona situaţii dificile, viteza 

de reacţie, lucrul sub presiune şi stres, capacitatea de a mobiliza o echipă 

în jurul unui proiect, de a se impune în faţa subalternilor, de a comunica, 

negocia şi relaţiona într-un mediu multinaţional. Cei care trec cu bine şi 

de această etapă (sunt reţinute patru-şase persoane, pe ceea ce se numeşte 

„lista scurtă”), ajung în faţa comisiei propriu-zise de selecţie, formată din 

directorul general de personal, directorul general în subordinea căruia se 
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află postul scos la concurs, şeful de Cabinet al comisarului responsabil cu 

personalul, evaluatorul de la testarea psihologică, alţi unu-doi directori 

din instituţia europeană respectivă. În final, sunt reţinuţi doi-trei candi-

daţi, alegerea câştigătorului fiind făcută prin decizia comună a comi-

sarului responsabil cu personalul şi a celui care coordonează direcţia 

generală ce a scos la concurs postul. Decizia lor trebuie însă aprobată de 

către preşedintele instituţiei (pentru Comisia Europeană sau Parlamentul 

European) ori de secretarul general (pentru posturi în cadrul Secreta-

riatului General al Consiliului UE). 

De menţionat că ierarhia gradelor funcţiei comunitare s-a schimbat în 

anul 2004, pentru nivelul A (funcţionari superiori) introducându-se 16 

trepte, cu A16 nivel maxim corespunzător funcţiei de director general, A15 

pentru director general-adjunct, A14 pentru director, A12 şi A13 pentru şef 

de unitate, restul fiind funcţii de administrator principal şi, respectiv, 

administrator. Există, de asemenea, nivelurile B (studii superioare, dar nivel 

de execuţie), C (activităţi de secretariat) şi D (şoferi, logistică etc.).  

Strategia de urmat pentru obţinerea unui plasament cât mai bun pentru 

viitorii funcţionari români din instituţiile UE ar fi aceea de a urmări 

ocuparea mai întâi a posturilor de decizie superioară (director general şi 

director), pentru ca apoi, cu sprijinul celor numiţi în aceste poziţii, să se 

obţină un număr cât mai mare de poziţii de interes la nivel de şefi de 

unitate [pentru care decizia de numire aparţine structurii administrative a 

Comisiei, cu acordul directorului sau directorului general coordonator, 

într-o procedură EPSO simplificată; EPSO (European Personnel 

Selection Office) este oficiul de selecţie pentru cariera europeană, care 

organizează concursurile pentru toate nivelurile, mai puţin pentru direc-

tori şi directori generali]. 

În ceea ce priveşte numărul posturilor ce vor fi atribuite României, el 

nu este încă precizat, dar se poate face o evaluare prin extrapolarea 

situaţiei celor zece membri admişi la 1 mai 2004 pentru care, la nivelul 

Comisiei Europene, sunt prevăzute aproximativ 3000 de posturi din toate 

categoriile, ocupabile în decurs de 3-4 ani de la aderare. Dintre acestea, 

vor fi 10 directori generali sau generali-adjuncţi (câte unul pentru fiecare 

ţară), în jur de 40 de directori şi 180 şefi de unitate. Plecând de la aceste 

cifre şi ţinând cont de faptul că numărul total al personalului Comisiei nu 

poate creşte aritmetic după fiecare extindere a Uniunii şi că o parte din 

locurile pentru noii veniţi se obţin prin redistribuirea posturilor liberabile 
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prin pensionare, ceea ce presupune o reducere a cotei pentru toate statele 

membre, o estimare primară arată că România şi Bulgaria ar putea primi 

împreuna 500 de posturi în Comisia Europeană. Dacă luăm în calcul şi 

celelalte instituţii comunitare (în primul rând Secretariatul General al 

Consiliului şi Parlamentul European), o evaluare optimistă arată că 

România ar putea avea în total aproximativ 150 de funcţionari de nivel A, 

150 de nivel B şi 200 de nivel C. De precizat că, în etapa actuală, insti-

tuţiile comunitare (în primul rând Parlamentul European) au selecţionat 

un număr redus de agenţi temporari, angajaţi cu contract până în iunie 

2007, însă concursurile propriu-zise nu vor avea loc mai devreme de a 

doua jumătate a anului 2006.  

Pentru o mai bună înţelegere a mizei acestor posturi, este interesant de 

observat distribuţia funcţiilor de decizie în cadrul Comisiei Europene 

pentru câteva state membre ale Uniunii. Astfel, la momentul de faţă, 

numărul total al directorilor generali/directori generali-adjuncţi este de 

57. Dintre aceştia, Germania are 10, Franţa 8, Marea Britanie 7, Spania 6, 

Irlanda 4, Belgia 1. Aşa cum am menţionat deja, mărimea statului nu este 

singurul criteriu de acordare a acestor posturi, contând foarte mult 

competenţa candidaţilor. 

Ca număr de directori, Franţa are 40 (cei mai mulţi), Germania 30, 

Belgia 22 (se compensează faptul că are un singur director general). De 

remarcat că, la un an şi jumătate de la aderarea lor la UE, cei zece noi 

membri nu au primit decât câteva posturi, iar presiunea din partea lor a 

devenit tot mai puternică în ultima perioadă. Pentru a le face loc, în 

următoarele luni se aşteaptă schimbări importante de directori generali. 

Modificările sunt impuse însă şi de respectarea regulii că un comisar nu 

poate avea în subordine un director general de aceeaşi naţionalitate cu a 

sa, iar directorii generali nu pot sta mai mult de cinci ani pe acelaşi post, 

fiind necesară o rotaţie. Plecând de la aceste exemple, apreciem că 

România ar putea primi în primul an după aderare un post de director 

general-adjunct, 2-3 posturi de director şi alte câteva de şef de unitate, 

urmând ca restul cotei naţionale să fie completată în decurs de 3-4 ani. 

Un rol important în administrarea deciziei europene îl au şefii de 

Cabinet ai comisarilor. Împreună cu secretarul general al Comisiei 

Europene, aceştia gestionează toate dosarele operative aflate pe agenda 

Executivului european. Specializaţi în domeniul afacerilor europene şi 

cunoscători ai „bucătăriei interne” a Comisiei, şefii de cabinet au rang de 
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director în ierarhia comunitară şi reprezintă un alter ego al comisarilor, 

pentru că ei decid punctele A de pe agenda reuniunilor săptămânale ale 

Comisiei (punctele A se adoptă fără dezbatere şi vot).  

Desemnarea comisarilor europeni se face după o procedură care 

presupune alegerea, mai întâi, de către Consiliul European a preşedintelui 

Comisiei, acesta este consultat de către statele membre la numirea comi-

sarilor, după care întreaga echipă trebuie aprobată de Parlamentul Euro-

pean. Rolul PE este decisiv (la votarea actualei Comisii, eurodeputaţii au 

respins trei propuneri iniţiale, ceea ce a dus la retragerea candidatului 

italian şi la schimbarea portofoliilor pentru alţi doi comisari). Numirea 

comisarilor este o decizie eminamente politică, iar background-ul lor este 

asemănător: toţi au avut responsabilităţi importante în ţările de unde 

provin, cei mai mulţi fiind foşti miniştri de externe, de finanţe, integrare 

europeană, negociatori şefi pentru aderarea la UE sau chiar prim-miniştri. 

Dintre cei 25 de comisari ai echipei Barroso, 3 au fost prim-miniştri, 4 

miniştri de externe, 3 miniştri de finanţe, 3 miniştri pentru integrare euro-

peană, 7 au ocupat alte posturi ministeriale, 1 a fost membru al Parla-

mentului European şi 4 membri ai parlamentelor naţionale.  

La Parlamentul European, fiecare eurodeputat îşi alege asistenţii 

parlamentari, funcţionarii din grupurile politice sunt numiţi de partide, iar 

posturile de funcţionari europeni propriu-zişi sunt mai puţine decât la 

Comisie. Reprezentarea unei ţări în staff-ul permanent al PE este însă la 

fel de importantă. Toate numirile se fac prin concurs, iar pentru posturile 

de director general, director şi şef de unitate decizia o ia Biroul 

Parlamentului European, compus din preşedintele PE, 14 vicepreşedinţi şi 

5 chestori, toţi aleşi dintre eurodeputaţi după un criteriu ce ţine de 

echilibrul între grupurile politice, astfel încât, de exemplu, Polonia are doi 

vicepreşedinţi, în timp ce Olanda nu are niciunul. Activismul parla-

mentarilor români în cadrul PE, capacitatea lor de a se impune şi de a-şi 

crea cercuri de influenţă în cadrul grupurilor politice din care fac parte 

vor constitui atuuri importante în plasarea unor funcţionari români în 

aparatul Parlamentului European.  

§3. Importanţa Reprezentanţei Permanente la UE 

O analiză a importanţei unei prezenţe româneşti la Bruxelles, puter-

nică şi profesionalizată, include obligatoriu Reprezentanţa Permanentă la 
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UE (denumirea, după aderare, a actualei Misiuni pe lângă UE). Repre-

zentanţa Permanentă (RP) constituie un actor important în coordonarea 

politicii europene a unui stat membru UE. În prezent, Misiunea României 

la UE are circa 50 de diplomaţi (provenind din diferite ministere), dar 

după aderare personalul cu statut diplomatic va creşte până la aproximativ 

80 de posturi, la care se adaugă încă circa 30 de posturi administrative. 

Reamintim faptul că Reprezentanţa Permanentă îndeplineşte cinci 

funcţii-cheie: reprezintă „baza” de la Bruxelles a negociatorilor naţionali, 

asigură coordonarea cu instituţiile europene, interacţionează direct cu 

reprezentanţii celorlalte state membre, menţine legătura cu mass-media şi 

furnizează negociatori în majoritatea reuniunilor grupurilor de lucru din 

Consiliu. Reprezentanţele Permanente constituie şi un punct de întâlnire 

pentru oficialii naţionali în vizită la Bruxelles, mai ales că cele mai multe 

sunt plasate în cartierul european din zona Rond Point Schuman, ceea ce 

permite accesul rapid spre principalele instituţii comunitare.  

Reprezentanţa Permanentă are legături strânse cu presa naţională şi 

europeană de la Bruxelles şi este, totodată, locul de unde se încearcă 

influenţarea dezvoltărilor din interiorul instituţiilor comunitare, atât ca 

actor activ în negocierile din Consiliu, cât şi ca prin acţiuni de lobby. 

Reprezentantele Permanente sunt implicate în monitorizarea activităţii 

Comisiei, informează capitala asupra elementelor de interes şi susţin 

interesele ţării respective atunci când poziţia Comisiei vine în conflict cu 

priorităţile naţionale. RP are, astfel, misiunea de alertă rapidă cu privire la 

iniţiativele Comisiei, pe care încearcă apoi să le corecteze sau le încu-

rajează, în funcţie de instrucţiunile primite de acasă. În egală măsură, 

Reprezentanţa Permanentă este şi o ţintă pentru încercările de influenţare 

exercitate de către sectorul privat. 

În practică, sarcinile ce revin RP impun diplomaţilor săi dezvoltarea 

unor contacte apropiate cu funcţionarii Comisiei ce au aceeaşi naţiona-

litate cu ei, formând împreună un lobby naţional permanent la Bruxelles. 

Pentru a fi eficientă, RP trebuie să acţioneze cu mult timp înainte ca o 

nouă iniţiativă legislativă a Comisiei să fie formalizată, astfel încât să aibă 

răgazul necesar pentru informarea ministerelor naţionale, organizarea 

consultărilor inter-ministeriale şi stabilirea strategiei de influenţare a 

Comisiei. Pentru urmărirea activităţii Parlamentului European, de regulă, 

doi diplomaţi din RP acoperă reuniunile comisiilor parlamentare şi sesiu-

nile plenare. RP menţin relaţii similare de lucru şi cu Comitetul 
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Regiunilor, Comitetul Economic şi Social şi cu reprezentanţii la Bruxelles 

ai intereselor sectorului privat.  

Atingerea tuturor acestor obiective presupune ca personalul RP şi 

funcţionarii naţionali trimişi în structurile comunitare să aibă capacitatea 

de „a juca” de la egal la egal cu partenerii lor europeni. Etapa actuală în 

care ne aflam, în care România are statut de observator la majoritatea 

comitetelor şi grupurilor de lucru ale instituţiilor UE, constituie o 

oportunitate pentru acomodarea personalului viitoarei Reprezentanţe 

Permanente cu regulile jocului comunitar văzut din interior, iar perioada 

următoarelor 15 luni va fi una de învăţare practică extrem de importantă 

pentru etapa post-aderare. 

           

 octombrie 2005 

 

Nota: La momentul aderării României la UE s-a stabilit că posturile 

ce vor reveni ţării noastre în cadrul Comisiei Europene vor trebui 

completate într-un interval de cinci ani, poziţiile de conducere alocate 

fiind un director general-adjunct, nouă directori şi 42 şefi de unitate. 

Până în prezent (decembrie 2007), doar două din aceste posturi au fost 

ocupate – un post de director şi unul de şef de unitate. 

Secţiunea a 3-a 

Profilul României în Uniunea Europeană  

Prin integrarea în Uniunea Europeană, România va deveni parte a 

celui mai performant sistem de organizare politică şi economică cunoscut 

în istorie, UE având astăzi o serie de caracteristici ce o diferenţiază de 

structurile internaţionale clasice şi o apropie de cele federale: monedă 

unică, control unic la frontierele externe, sistem vamal unic, buget pro-

venit în bună parte din resurse proprii, capacitate decizională pe teritoriul 

statelor membre în domeniile sale de competenţă exclusivă sau mixtă, 

politici comune şi un sistem de drept ce prevalează in faţa normelor 

juridice naţionale.  

În baza acestor realităţi, profilul României ca jucător în plan extern va 

trebui să ţină cont de profilul UE şi să se regăsească în acesta din urmă. 

Premiza de la care plecăm este aceea a unei Românii profund ancorate în 
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valorile şi tradiţiile democratice ale Europei, gata să-şi asume drepturile şi 

obligaţiile de membru al Uniunii Europene, să contribuie la creşterea 

rolului acesteia în lume şi să folosească mecanismele comunitare ca 

pârghii de promovare a interesului naţional. România are însă şi o vocaţie 

transatlantică bazată pe încredere şi parteneriat, materializată în aparte-

nenţa la NATO şi în statutul de partener strategic al SUA, relaţia trans-

atlantică rămânând fundamentul securităţii în spaţiul euro-atlantic.  

Cele două dimensiuni sunt simultane şi complementare, iar în contex-

tul internaţional actual, caracterizat de globalizare şi integrare, valorifica-

rea „nişelor” de interes ale României, în plan politic, economic şi de secu-

ritate se va putea face cu un succes sporit dacă ne vom concepe acţiunile 

în raport cu „matricele multilateraliste” reprezentate de UE şi NATO. 

Construcţia unui astfel de profil se circumscrie ecuaţiei de tipul 

„obiective + instrumente + resurse = rezultat”, iar constanţa în timp a 

obiectivelor reprezintă o caracteristică importantă pentru „greutatea 

specifică” recunoscută unei ţări într-o incintă ca Uniunea Europeană. 

Exemplul Belgiei – stat european mic ca dimensiune, dar foarte activ pe 

scena politică europeană – poate fi concludent pentru susţinerea acestei 

idei. Fără a dispune de forţa de acţiune şi intervenţie a statelor europene 

mari, dar având o capacitate diplomatică bine adaptată specificului nego-

cierilor în interiorul UE, Belgia joacă, în anumite circumstanţe, acţionând 

la momentul oportun, într-o incintă potrivită şi utilizând optim efectul 

multiplicator al unor structuri de tipul UE sau ONU, un rol ce depăşeşte 

considerabil forţa sa materială. Politica externă belgiană şi-a păstrat însă 

aceleaşi principii şi orientări timp de patru decenii, principii stabilite de 

Paul-Henry Spaak la începutul anilor ’60. 

Scenariile acţiunii noastre trebuie gândite dintr-o perspectivă ce 

coagulează, alături de interesele proprii, interesul comun sau cel puţin 

interesul unui grup semnificativ de parteneri ce dispun de potenţial politic 

şi economic care le permit expansiunea zonei lor de influenţă. Aceştia 

sunt actorii mari. Într-un joc cu o astfel de miză, cartea geografiei este 

inconturnabilă. Ea ne situează ca punte de legătură între Est şi Vest, 

vector important în protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene şi 

NATO şi element-cheie pentru securitatea regiunii din care facem parte.  

Accentuarea în ultimii ani a interesului principalilor actori interna-

ţionali faţă de Marea Neagră plasează România într-o zonă strategică, cu 

potenţial de creştere. Punctul de confluenţă al marilor interese globale, 
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identificat la un moment dat de către cunoscutul analist Zbigniew 

Brzezinski în Caucazul de Sud s-a extins spre Orientul Mijlociu şi include 

astăzi arealul Mării Negre, datorită nevoii de stabilitate de-a lungul 

întregului ţărm al acesteia şi accesului rapid de pe coasta vestică spre 

celelalte zone unde există un deficit de stabilitate. Rolul României la 

Marea Neagră se va cuantifica în funcţie de valoarea adăugată pe care o 

putem aduce promovării în regiune a intereselor celor două mari structuri 

– UE şi NATO –, interese în care trebuie să se regăsească şi obiectivele 

noastre, susţinute cu constanţă, creativitate şi pragmatism. Folosind expe-

rienţa pe care o are în zonă, România poate deveni o veritabilă trambulină 

pentru exportul de stabilitate spre cealaltă parte a Marii Negre, prin 

cuplarea dimensiunii de securitate a NATO cu politica europeană de 

vecinătate a Uniunii Europene şi cu interesele economice ale principalilor 

actori euro-atlantici. România aduce ca plus valoare economică nu doar 

piaţa proprie, dar şi proximitatea faţă de pieţele mari din Estul Marii 

Negre şi creşterea rolului strategic al Dunării ca legătură a Europei de 

Vest cu zona de dincolo de mare. Momentul este favorabil, deoarece nici 

NATO şi nici UE nu şi-au omologat încă conceptele privind interesele lor 

la Marea Neagră, regiune ce a căpătat noi valenţe şi datorită recon-

figurării Europei, urmare extinderii Uniunii Europene şi Alianţei 

Nord-Atlantice. 

Într-o Uniune Europeana cu 27 membri, România va fi a şaptea ţară ca 

dimensiune şi populaţie. Formula „România: a 7-a putere a UE” este o 

construcţie pe care o argumentam în decembrie 2002, într-o analiză 

intitulată „România – stat mare al Uniunii Europene”, plecând de la 

constatarea că, în dezbaterile din cadrul Convenţiei privind Viitorul 

Europei, în majoritatea situaţiilor când s-a pus problema unor opţiuni 

majore, România s-a situat pe poziţii apropiate de cele ale statelor mari 

ale UE (cu precădere Franţa, Germania şi Marea Britanie). Sugeram 

atunci că trebuie văzut dacă interesele şi specificităţile României sunt mai 

apropiate de cele ale ţărilor cu o populaţie de două milioane de locuitori 

sau de ale celor care au 40 de milioane şi, în funcţie de răspuns, urmează 

să stabilim unde ne situam din punct de vedere al sistemului de alianţe şi 

priorităţilor politice într-o incintă multilaterală de tipul Uniunii Europene. 

Un statut de ţară mare („cel mai mic dintre cei mari în UE”) presupune 

însă mai mult decât o voinţă bazată pe dimensiune geografică şi 

populaţie. În Uniunea Europeană el poate deveni realitate doar dacă ne 
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potenţăm interesele prin intermediul unui „sistem de alianţe cu geometrie 

variabilă”, gândit în cadrul „matricei multilateraliste”, deoarece avantajul 

poziţiei geografice, al dimensiunii şi populaţiei îşi poate pierde relevanţa 

dacă rolul pe care ne propunem să ni-l asumăm nu este susţinut de ceilalţi 

jucători. Am putea numi acest mod de acţiune „multilateralism cu 

geometrie variabilă”.  

„Multilateralism”, pentru că el constă în identificarea acelor posibi-

lităţi de alianţe, la nivelul membrilor UE, care să ne permită atingerea 

obiectivelor noastre prin atragerea sprijinului statelor ce au abordări 

similare sau apropiate, astfel încât, împreună, să putem obţine majoritatea 

calificată necesară adoptării deciziei dorite în Consiliul UE. „Geometrie 

variabilă”, deoarece alianţele se pot structura diferit în funcţie de interese, 

iar acestea diferă de la un domeniu la altul, raportat la specificul fiecărei 

ţări. Astfel, unele state membre se pot regăsi în mod sistematic pe aceleaşi 

poziţii în ceea ce priveşte politica regională, dar pot avea abordări diferite 

referitor la politica fiscală sau politica socială.  

Atingerea obiectivelor presupune identificarea acestor poziţii comune 

şi realizarea unor alianţe relativ stabile în timp, în funcţie de dosarul în 

discuţie, cu respectarea uneia din regulile nescrise ale Uniunii, aceea că 

un stat nu se poate regăsi, în mod repetat, în minoritate. Tentaţia coagu-

lării intereselor statelor mari în jurul proiectelor europene de anvergură 

vine din realitatea forţei lor politice şi economice – ne amintim că la 

mini-summit-ul de la Berlin, din 18 februarie 2004, care a reunit 

Germania, Franţa şi Marea Britanie, s-a afirmat că cele trei ţări produc 

împreuna 50% din totalul bunurilor aflate pe piaţa Uniunii Europene.  

Politica de alianţe are drept obiectiv promovarea unor interese 

comune. Adesea, coincidenţa intereselor este favorizată de proximitatea 

geografică, dar complementaritatea ofertelor joacă şi ea un rol important. 

Situarea în spaţii europene diferite poate fi un element de atractivitate în 

conturarea „axelor” de sprijin reciproc, plecând de la premisa unor obiec-

tive comune, de exemplu, pentru menţinerea actualelor reguli ale politicii 

agricole a UE sau de distribuţie a fondurilor structurale şi de coeziune. 

Într-o UE cu 27 sau mai mulţi membri, astfel de axe limitate pot promova 

interese punctuale sau regionale, în timp ce proiectele cu miză mare 

necesită un sprijin mai consistent. O altă regulă pentru crearea acestor 

grupuri este dimensiunea, deoarece probleme şi soluţii similare se regă-

sesc mai uşor în ţări comparabile ca mărime geografică şi populaţie, dacă 
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au beneficiat de condiţii de dezvoltare asemănătoare. Concluzia este că 

trebuie avute în vedere două tipuri de alianţe: la nivel regional şi la nivel 

european, în funcţie de dimensiunea şi localizarea intereselor protejate. O 

alianţă regională poate fi suficientă pentru dezvoltarea unor reţele de 

transport în Europa de Est, dar va fi necesară o alianţă europeană pentru 

politica de alocare a fondurilor structurale ori pentru promovarea unei 

anumite priorităţi în strategia europeană de securitate.  

Cu cât miza este mai mare, cu atât alianţa trebuie să fie mai largă, iar 

tactica compromisului şi compensaţiei mai bine pusă la punct. Alianţele 

sunt necesare nu doar în Consiliul UE, ci şi în Parlamentul European, 

deoarece importanţa acestei instituţii comunitare va creşte considerabil 

odată cu intrarea în vigoare a Tratatului constituţional. Poziţiile adoptate 

de către parlamentarii europeni sunt rezultanta unui triplu set de interese: 

ale statelor din care aceştia provin, ale partidelor pe listele cărora au fost 

aleşi şi ale grupurilor politice din care fac parte în Parlamentul European.  

Devine, de aceea, utilă realizarea unei „hărţi a intereselor comune”, 

care să fixeze modul în care se plasează ceilalţi parteneri din UE faţă de 

dosarele ce prezintă un interes pronunţat pentru România. Identificarea 

poziţiilor ţărilor UE se poate face pe baza unui „ghid al intereselor 

româneşti”, după care se pot creiona potenţiale linii de alianţe cu geome-

trie variabilă, funcţionale imediat după semnarea Tratatului de aderare. 

Un prim test pentru conturarea acestei construcţii poate fi negocierea 

cadrului financiar pentru perioada 2007-2013, la care vom participa în 

calitate de observator, după 25 aprilie 2005. 

Recunoaşterea pentru România a unui statut de putere medie cu 

vocaţie multiregională şi a intereselor sale într-un anumit spaţiu ori dosar 

european sau internaţional presupune existenţa unui astfel de sistem de 

alianţe. Dacă în perioada negocierilor de aderare era important să găsim 

„sponsorii” influenţi care să susţină finalizarea cu succes a acestor 

negocieri, în etapa actuală prioritatea o constituie identificarea intereselor 

comune din poziţia de stat membru al Uniunii. Acceptarea de facto a 

României în grupul celor şase state mari ale Uniunii Europene este condi-

ţionată de existenţa unei oferte atractive în domenii de interes european 

strategic: securitatea frontierelor externe (JAI, acquis-ul Schengen), 

apărarea europeană, lupta împotriva terorismului, politica energetică a 

Uniunii (accesul la resurse externe), marile reţele de transport etc. 

Aportul elitelor româneşti la dezbaterile europene majore poate fi, de 
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asemenea, o valoare adăugată care ne va permite să gândim anticipativ. 

Relansarea relaţiei transatlantice, confirmată de vizita la Bruxelles, la 22 

februarie 2005, a preşedintelui american George W. Bush şi pusă sub 

deviza „SUA şi UE lucrând împreună”, poate fi benefică pentru greutatea 

profilului României în Uniunea Europeană, dată fiind poziţia noastră 

constantă de susţinere a parteneriatului transatlantic, poziţie ce ne 

plasează în postura de liant şi catalizator. Acest profil trebuie gândit însă, 

de acum înainte, din interiorul construcţiei comunitare. 

           

mai 2005 

Secţiunea a 4-a 

Politica externă belgiană în contextul procesului 

de extindere a Uniunii Europene  

Studierea politicii externe belgiene poate să pară, la prima vedere, de 

un interes limitat, pentru că, în raport cu marile echilibre şi probleme 

internaţionale, acţiunea Belgiei nu s-a dovedit niciodată una decisivă, care 

să schimbe sensul marilor dosare europene sau internaţionale. Imaginea 

tradiţională a Belgiei este marcată mai degrabă de clişeele privind 

diferenţele lingvistice, de complexitatea administrativă şi varietatea de 

ideologii specifice comunităţilor şi regiunilor sale, decât de participarea 

în arena internaţională. 

Cu toate acestea, întreaga istorie şi evoluţie a Belgiei sunt intrinsec 

legate de viaţa internaţională, începând de la apariţia sa în 1830, printr-un 

act unilateral contestatar, continuând cu consolidarea ca stat printr-o 

politică inteligentă bazată pe multilateralismul epocii, în contextul riva-

lităţilor franco-britanice din secolul al XIX-lea şi culminând cu poziţia 

Belgiei în cadrul Uniunii Europene – ca stat fondator al construcţiei 

comunitare şi promotor constant al aprofundării acesteia. Această 

„matrice” multilateralistă care a marcat politica externă belgiană se 

regăseşte în angajamentul său european, în ataşamentul pe care Belgia îl 

are faţă de ONU şi în densitatea relaţiilor sale bilaterale cu alte ţări. 

În termeni clasici, politica externă a unui stat este o politică de putere, 

concretizată în capacitatea de acţiune şi intervenţie de care acel stat poate 
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să dispună pe scena internaţionala. Din această perspectivă, Belgia nu are, 

desigur, mijloacele care să-i permită să beneficieze de o forţă comparabilă 

cu cea a statelor europene „mari”. Capacitatea sa diplomatică a dovedit 

însă că, în anumite circumstanţe, îi poate permite să joace un rol ce 

depăşeşte considerabil forţa sa materială. Referirile constante la dreptul 

internaţional, preferinţa pentru folosirea organizaţiilor internaţionale ca 

incintă de discuţie, sprijinul pe care i-l dau în această abordare potenţialul 

său economic, comercial şi financiar au făcut ca Belgia să dispună de o 

anumită putere care-i permite să se manifeste eficient în arena interna-

ţională, cu condiţia să acţioneze la momentul oportun, într-o incintă 

potrivită şi să utilizeze optim efectul multiplicator pe care structuri de 

tipul Uniunii Europene sau Organizaţiei Naţiunilor Unite îl dau unui 

demers naţional acceptat de ceilalţi parteneri. 

O altă constatare care se impune este aceea că orice politică externă se 

defineşte în raport cu un moment de timp, se circumscrie realităţilor în 

care este concepută şi se modifică în funcţie de evoluţiile de pe scena 

internaţională. Politica externă belgiană nu face excepţie de la regulă, 

însă raportarea la dimensiunea sa temporală ne duce la concluzia 

existenţei unei permanenţe care îi asigură coerenţă. Principalul câmp de 

acţiune al politicii externe belgiene în ultimele decenii l-a constituit poli-

tica europeană. Atenţia prioritară acordată de Belgia integrării europene 

n-a fost niciodată pusă la îndoială, conferind Bruxelles-ului un statut de 

„mică putere” în cadrul UE, iar ataşamentul său faţă de obiectivul 

realizării uniunii politice a rămas acelaşi chiar şi în perioadele marcate de 

„euro-pesimism”. Clasa politică belgiană a acceptat actuala extindere a 

Uniunii Europene, consecinţă a reunificării continentului după 1990, ca 

pe o datorie morală şi un angajament politic, iar adaptările instituţionale 

impuse de lărgirea UE nu pun în discuţie, din perspectiva Belgiei, necesi-

tatea continuării procesului de aprofundare şi consolidare a Uniunii. 

Această prioritate acordată politicii europene – expresie, în ultima 

instanţă, tot a multilataralismului consacrat al politicii sale externe – se 

verifică şi prin grija cu care Belgia promovează extinderea votului cu 

majoritate calificată în Consiliul UE, importanţa acordată Comisiei 

Europene şi promovarea unui rol sporit pentru Parlamentul European. 

Un alt teren privilegiat pentru politica externă a Belgiei îl constituie 

relaţiile cu Africa Centrală, consecinţă a unui trecut la care belgienii 

rămân sensibili: este vorba despre dimensiunea afectivă a relaţiilor 
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belgo-congoleze, importanţa intereselor economice şi financiare, 

expertiza belgiană în regiunea Marilor Lacuri etc. Africa Centrală a 

rămas, astfel, prezentă în preocupările prioritare ale diplomaţiei belgiene, 

însă putem afirma, fără riscul de a greşi, că această prioritate ocupă locul 

doi, la o distanţă considerabilă de interesul faţă de politica europeană.  

Fostul ambasador belgian la UE în perioada 1986-1997, Philippe de 

Schoutheete, considera că „ceea ce dă forţa politicii europene a Belgiei 

este faptul că ea şi-a păstrat aceleaşi principii şi orientări timp de 40 ani”. 

În fapt, continuitatea ce caracterizează diplomaţia europeană belgiană 

datează din perioada 1954-1965, când ministrul de externe belgian, 

Paul-Henry Spaak (devenit celebru pentru că în 1956, din însărcinarea 

Conferinţei de la Messina – care a reunit, în 1955, liderii celor şase state 

fondatoare ale Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului –, a fost 

autorul raportului ce a stat la baza creării, în 1957, a Comunităţii 

Europene a Energiei Atomice şi Comunităţii Economice Europene), a 

trasat liniile de forţă şi a formulat cele trei principale paradigme ale 

politicii externe a Belgiei.  

Prima dintre aceste paradigme considera construcţia comunitară drept 

un proces dinamic care, după integrarea economică stabilită prin Tratatele 

de la Roma, urma să cuprindă apoi domeniul monetar şi să fie dublată 

progresiv de o uniune politică, Belgia fiind parte a acestui proces; a doua 

paradigmă constă în favorizarea metodei comunitare de decizie, ceea ce, 

în termeni practici, se traduce prin adoptarea deciziilor la nivel suprana-

ţional, cu vot majoritar în Consiliul UE şi pe baza dreptului de iniţiativă 

al Comisiei Europene (metoda comunitară se delimitează, astfel, de 

interguvernamentalismul dominat de directoratul statelor mari, tributar 

unanimităţii şi dependent doar de interesele naţionale); în fine, cea de-a 

treia paradigma a politicii externe belgiene se referă la consultarea în 

cadrul Benelux, ceea ce permite celor trei state membre ale acestei forme 

de cooperare regională (Belgia, Olanda, Luxemburg) să exercite o 

influenţă comună mai mare decât a fiecăruia dintre ele în parte şi să aibă, 

astfel, o „greutate” mai mare în negocierile intra-comunitare. 

Orientările date de Paul-Henry Spaak au constituit axiomele politicii 

europene belgiene în următorii 40 de ani şi continuă să orienteze şi astăzi 

deciziile guvernului federal de la Bruxelles. În baza lor, Belgia a militat 

constant pentru extinderea câmpului de acţiune al politicilor comunitare, 

pentru construirea uniunii economice şi monetare şi pentru consolidarea 
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dimensiunii politice a UE. Apărarea şi promovarea „filozofiei” comu-

nitare se regăsesc, astfel, în toate poziţiile instituţionale belgiene, înce-

pând cu compromisul de la Luxemburg din 1966 (prin care s-a acceptat 

revenirea de facto la regula unanimităţii, pentru a putea readuce Franţa 

generalului De Gaulle la masa deciziei comunitare) şi până la Tratatele de 

la Maastricht, Amsterdam şi Nisa, trecând prin Actul Unic European din 

1987 şi prin restabilirea votului cu majoritate calificată în Consiliu, în 

aprilie 1982, în perioada preşedinţiei belgiene a Comunităţilor Europene. 

De menţionat că Belgia a susţinut permanent rolul motor al Comisiei 

Europene, pentru a limita puterea statelor mari în cadrul Comunităţii şi tot 

ea este cea care a introdus în art. B din Tratatul de la Maastricht men-

ţionarea perspectivei unei eventuale comunitarizări a „pilonilor” PESC şi 

JAI, prefigurând, astfel, abordarea Convenţiei privind viitorul Europei 

care, în 2003, a propus eliminarea sistemului celor trei „piloni” din 

arhitectura instituţională a UE. În ceea ce priveşte concertarea în cadrul 

Benelux, aceasta a rămas permanent o structură de influenţă, chiar dacă a 

cunoscut de-a lungul anilor amplificări şi reduceri de intensitate, în 

funcţie de interesele celor trei ţări şi de culoarea politică a guvernelor de 

la Bruxelles, Haga şi Luxemburg. 

Din această perspectivă, este interesant de evaluat incidenţa pe care 

extinderea Uniunii Europene cu 12 noi state membre (cei 10 care au 

aderat la 1 mai 2004, plus România şi Bulgaria) o va avea asupra politicii 

europene belgiene, dacă mărirea considerabilă a numărului de membri 

afectează liniile de forţă enunţate, dacă sunt necesare reorientări ale poli-

ticii externe sau dacă se mai poate vorbi de continuitate. Sunt întrebări la 

care răspunsurile pot fi valabile, generic, şi pentru celelalte state membre 

ale Uniunii. Pentru că România se afla, în acest moment, în faza finala a 

negocierilor de admitere ca membru al UE, după care va urma etapa deloc 

simplă a ratificării Tratatului de aderare (în Belgia, procesul se va 

desfăşura în şase parlamente!), aceste răspunsuri pot ajuta la modelarea 

strategiei noastre de poziţionare în intervalul 2005-2006 faţă de statele 

UE, precum şi la sistemul de alianţe post-2007. 

Ca o primă constatare, se poate aprecia că extinderea UE nu va afecta 

iniţiativele Belgiei privind aprofundarea construcţiei comunitare. Într-un 

discurs ţinut la Berlin, la 25 noiembrie 2003, primul ministru belgian Guy 

Verhofstadt afirma că guvernul său se va angaja în susţinerea a două 

proiecte europene majore: apărarea comună şi crearea unui impozit 



Politica externă belgiană în contextul procesului de extindere 145 

european. Cum se prezintă însă astăzi aceste două dosare? În ceea ce 

priveşte apărarea europeană comună, în doctrina belgiană aceasta este 

considerată drept un atribut necesar al uniunii politice. În acelaşi discurs, 

Guy Verhofstadt considera că politica de apărare comună va da 

consistenţă PESC: „A devenit foarte clar că vom putea dezvolta o 

adevărată politică externă comună doar atunci când vom avea propria 

noastră capacitate de apărare puternică şi credibilă”. Un an mai devreme, 

la 22 iulie 2002, premierul belgian trimitea o scrisoare preşedintelui 

francez Jacques Chirac şi prim-ministrului britanic Tony Blair prin care îi 

invita „să reînvie spiritul de la Saint-Malo”, le propunea ca UE să preia 

misiunea Amberfox a NATO în Macedonia, crearea unui cartier general 

sub comanda căruia să se afle unităţile multinaţionale europene (inclusiv 

Eurocorps) şi sugera ca statele membre UE să-şi ofere garanţii mutuale de 

securitate. În fine, la 29 aprilie 2003, Guy Verhofstadt convoca un 

mini-summit la Bruxelles, cu participarea Franţei, Germaniei, Belgiei şi 

Luxemburgului, având drept obiectiv crearea unei „Uniuni Europene de 

securitate şi apărare” (care corespunde cooperării structurate bazată pe 

angajamente în materie de capacităţi militare) şi a unei „celule de planifi-

care şi conducere a operaţiilor fără a recurge la mijloacele şi capacităţile 

NATO”. Obiectivitatea ne impune să observăm însă că statutul acestor 

iniţiative este afectat de distanţa între ambiţii şi bugetul de apărare modest 

de care dispune Belgia (1,3% din PIB la nivelul anului 2003, comparativ, 

de exemplu, cu 1,6% în cazul Olandei, 2% Elveţia, 2,3% Portugalia). 

Ajungem, astfel, la cea de-a doua prioritate enunţată de către şeful 

guvernului de la Bruxelles, instituirea unui impozit european (constituit, 

eventual, dintr-o prelevare din TVA, o taxă pe emisia de dioxid de carbon 

şi un impozit pe economii), care ar putea asigura o parte din resursele 

proprii ale UE pentru politica sa de apărare comună. Ideea nu este, totuşi, 

nouă, ea apărând pentru prima data în 1999 la summit-ul de la Berlin, 

când se discutau perspectivele financiare ale Uniunii pentru perioada 

2000-2006. Introducerea sa ar permite, în opinia iniţiatorilor, o conso-

lidare a legăturii între cetăţeni şi instituţiile comunitare (implicit a dimen-

siunii uniunii politice a UE) şi o reducere a fricţiunilor între contribuitorii 

şi beneficiarii neţi ai bugetului comunitar. Având această perspectivă, 

Belgia a respins propunerea celor şase state contribuitoare nete la bugetul 

comunitar (Germania, Franţa, Marea Britanie, Austria, Olanda şi Suedia), 

de a limita plafonul contribuţiei naţionale la 1% din PIB pentru exerciţiul 
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bugetar 2007-2013, estimând că reducerea resurselor bugetare (în prezent, 

de circa 100 miliarde Euro anual) nu va permite UE să gestioneze 

corespunzător procesul dublu al extinderii frontierelor sale şi aprofundării 

integrării europene. 

Dacă extinderea nu împiedică aprofundarea procesului de integrare 

europeană, este la fel de adevărat că nu toate statele membre sunt pregă-

tite să avanseze în acelaşi ritm pe această cale, ceea ce a condus la 

imaginarea unui mecanism de cooperare consolidată, sprijinit în mod 

deschis de către Belgia, între o parte din ţările UE, mecanism numit 

uneori integrare diferenţiată, dar care a făcut să apară teama unei „Europe 

cu mai multe viteze”. Exemplele Spaţiului Schengen şi al monedei unice 

Euro sunt cel mai frecvent utilizate pentru a ilustra beneficiile acestui gen 

de cooperare, deschisă şi celorlalţi membri şi care ar permite noi avansări 

în procesul de „comunitarizare” a politicilor naţionale, fără însă a putea 

risipi temerile privind crearea unui „club” exclusivist. Belgia se opune 

unei „Europe à la carte”, care ar da naştere la configuraţii diferite în 

cadrul UE, în funcţie de domeniul în discuţie, însă susţine, ca soluţie de 

ultim recurs, formula „integrării diferenţiate”, deschisă tuturor statelor 

membre care doresc să se alăture ulterior şi cu respectarea strictă a 

acquis-ului comunitar. Proiectul de Tratat Constituţional propus de Con-

venţia Europeană prevede, în domeniul politicii europene de securitate şi 

apărare (PESA), trei tipuri de diferenţiere: misiuni încredinţate unui grup 

de state membre, cooperarea structurată şi cooperarea întărită în materie 

de apărare colectivă. Cât de departe se va putea merge cu cooperările 

consolidate şi când, este încă prea devreme de spus, deoarece, până în 

prezent au avut loc doar dezbateri teoretice. Finalizarea proiectului de 

Tratat Constituţional, aflat acum pe masa Conferinţei Interguverna-

mentale va aduce probabil o parte din clarificările aşteptate, fără însă a 

închide subiectul.  

Este evident că cea mai afectată de creşterea considerabilă a numă-

rului statelor membre va fi dimensiunea instituţională a UE. În aceste 

condiţii, este de aşteptat ca Belgia să rămână fidelă doctrinei supra-

naţionale definită de Paul-Henri Spaak, cu nuanţări determinate de 

necesitatea menţinerii compromisului comunitar şi de sistemul de alianţe 

specifice şi conjuncturale, în funcţie de problematica aflata pe agendă. 

Astfel, dacă revedem dezbaterile din cadrul Convenţiei Europene şi apoi 

din actuala Conferinţă Interguvernamentală, observăm că, în ceea ce 
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priveşte subiectul reponderării voturilor în Consiliu, poziţia belgiană a 

fost clară de la început (susţinând formula majorităţii calificate cu 50% 

state, reprezentând 60% din populaţia UE, propusă de Convenţia 

Europeană), însă, referitor la dimensiunea Comisiei Europene şi crearea 

postului de Preşedinte al Uniunii, s-au produs unele „ajustări”. Deşi iniţial 

poziţia celor trei ţări Benelux a fost unitară, fiind prezentată sub forma 

unui memorandum comun, ulterior Belgia şi Luxemburg s-au apropiat de 

soluţia franco-germană, nu însă şi Olanda, concertarea Benelux cunos-

când o perioada de fricţiuni belgo-olandeze (în special privind repon-

derarea voturilor în Consiliu). 

Strategia de alianţe folosită de Belgia în dezbaterile din Convenţia 

Europeană a depăşit formatul Benelux, Bruxelles-ul încercând să-şi 

ralieze o serie de state membre şi candidate de dimensiune medie, fiind 

susţinută discret în demersul său de către Germania. Compromisul 

franco-german din ianuarie 2003 privind aspectele instituţionale ale UE a 

schimbat însă datele problemei, astfel încât, din mai 2003, Benelux-ul s-a 

distanţat de grupul ţărilor mici şi mijlocii care doreau menţinerea 

formulelor de la Nisa pentru dimensiunea Comisiei Europene şi rotaţia 

preşedinţiilor naţionale ale Consiliului UE. Belgia s-a apropiat de axa 

franco-germană şi în ceea ce priveşte domeniile economic şi monetar şi, 

mai ales, cel al apărării europene, parteneriatul privilegiat între Paris şi 

Berlin fiind conform cu obiectivele Belgiei în măsura în care cei doi 

„mari” acţionează pentru aprofundarea integrării europene. Faptul că 

liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii s-au întâlnit la Berlin în 

februarie 2004 nu a deranjat Belgia (spre deosebire de alte ţări membre), 

premierul Verhofstadt declarând că şi statele Benelux ţin astfel de 

reuniuni trilaterale. 

Chiar dacă a traversat perioade de clivaj, fluctuaţii şi subiectivism în 

ceea ce priveşte poziţiile asupra politicilor comunitare, Benelux a rămas o 

structură de influenţă în cursul ultimelor patru conferinţe interguver-

namentale şi în Convenţia asupra viitorului Europei (încheiată în iulie 

2003). Sigur că diferenţele de abordare sunt prezente: Bruxelles-ul şi 

Luxemburg-ul susţin continuarea politicii agricole comune, Haga se 

opune; la fel în ceea ce priveşte politica de apărare europeană; în dome-

niul taxării economiilor, Belgia a întâlnit opoziţia Luxemburg-ului şi lipsa 

de entuziasm la Haga; la Consiliul European de la Nisa, divergenţele 

belgo-olandeze au constituit principala sursă de tensiune (ne reamintim 
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că, pentru România, sprijinul belgian a fost esenţial în obţinerea unui 

număr de 14 voturi în Consiliul UE). Cu toate acestea, cele trei state 

Benelux rămân „sudate” în apărarea metodei comunitare de decizie, 

contra „derivei” spre interguvernamentalism, iar voturile lor în Consiliul 

UE, adunate, egalează Franţa sau Germania (29 voturi).  

Viziunea lui Paul-Henri Spaak asupra construcţiei comunitare, ca 

proces dinamic şi evolutiv, a fost confirmată succesiv de liderii politici 

belgieni. Astfel, în 1982 Leo Tindemans, pe atunci ministru de externe, 

declara la cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de la Roma că „integrarea 

politica trebuie să ducă, într-o zi, la unitatea politică a Europei”; căderea 

Zidului Berlinului a determinat Belgia să facă public, la 22 martie 1990, 

un Memorandum în care se pronunţa pentru „un impuls nou al 

Comunităţii Europene în direcţia unei uniuni politice”; în 1996, ministrul 

de finanţe Philippe Maystadt (actualul preşedinte al Băncii Europene de 

Investiţii) arăta că „uniunea monetară este prelungirea naturală a pieţei 

unice şi o etapă esenţială în procesul de integrare politică”; cu ocazia 

Conferinţei Interguvernamentale din 1996-1997, împreună cu Franţa, 

Germania, Italia, Spania şi Luxemburg, Belgia a propus o integrare în trei 

etape (apropiere, subordonare şi fuziune) a Uniunii Europei Occidentale 

(UEO) în Uniunea Europeană, iar un an mai târziu, în octombrie 1998, 

primul ministru Jean-Luc Dehaene avea aceeaşi abordare: „uniunea 

monetară va dinamiza procesul de integrare europeană şi va servi drept 

stimulent pentru avansarea spre integrarea politică”. Nu este mai puţin 

adevărat, însă, că Jean-Luc Dehaene avertiza, cu acelaşi prilej, că direcţia 

de acţiune spre uniunea politică este departe de a fi trasată: „Pentru a 

avansa spre moneda unică Euro, obiectivul final este unic şi evident; 

pentru a avansa spre uniunea politică, obiectivul va trebui clarificat”. Din 

perspectiva Belgiei, direcţia pare să fi fost, între timp, definită deoarece în 

discursul rostit la Berlin, la 25 noiembrie 2003, primul ministru Guy 

Verhofstadt arăta că „Direcţia indicată de istorie este clară. Viitorul 

Europei constă în construirea unei Europe federale”.  

Rămâne, desigur, ca istoria să confirme sau nu această viziune; este 

însă clar că extinderea votului cu majoritate calificată în Consiliu va 

limita şi mai mult marja de manevră naţională şi ca orice avansare supli-

mentară spre o uniune politică într-o UE cu 27 sau mai mulţi membri nu 

va fi posibilă fără un nou transfer de suveranitate către nivelul de decizie 

supranaţional. În aceste condiţii, întrebarea care se pune nu mai este dacă 
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vrem o Europa integrată, fără frontiere interne, ci dacă suntem pregătiţi 

pentru o Uniune Europeană puternică, cu toate avantajele, dar şi renun-

ţările ce decurg dintr-o astfel de realitate.  

Analiza consecinţelor extinderii UE asupra continuităţii politicii 

europene belgiene confirmă sprijinul guvernului de la Bruxelles faţă de 

admiterea statelor central şi est-europene în Uniune, în paralel cu 

preferinţa faţă de aprofundarea integrării şi recursul, dacă împrejurările o 

cer, la cooperarea consolidată. Interesant de observat că opinia publică 

belgiană nu a manifestat acelaşi entuziasm, pentru că în 1999 sprijinul cel 

mai redus pentru lărgirea UE se înregistra în Belgia (28%, faţă de 63% în 

Suedia). Nivelul creşte în 2003 la 38%, rămânând însă printre cele 

modeste. S-au invocat adesea costurile economice ale extinderii, însă 

guvernul federal a prezentat previziuni temperate, anunţând că admiterea 

în 2004 a zece noi membri în UE va costa fiecare cetăţean belgian câte 21 

Euro/an, adică un efort financiar relativ redus. Pe de altă parte, preşe-

dintele influentei Federaţii a Întreprinderilor Belgiene (FEB) estima că 

lărgirea UE va avea drept consecinţă menţinerea creşterii economice în 

Belgia sub plafonul de 1%, adică deloc încurajator pentru cetăţeanul 

belgian obişnuit. Mai pozitivă, o analiză a Grupului pentru Studii de 

Politici Europene (GEPE) arată că „extinderea UE va pune economiei 

belgiene anumite probleme, însă nici una nu este de nerezolvat”. În fine, 

admiterea noilor membri nu va aduce nici un aflux masiv de forţă de 

muncă pe piaţa belgiană, libera circulaţie nefiind completă pentru cetă-

ţenii celor zece ţări ce au aderat la 1 mai 2004 decât începând cu 2010. Şi 

pentru a încheia această succintă analiză într-o notă optimistă, analiştii 

belgieni estimează că, la orizontul anului 2015, Uniunea Europeană va 

depăşi pragul de 30 membri, ceea ce presupune adaptarea nu doar a 

mecanismelor politico-instituţionale europene la acest număr, ci şi 

conştientizarea realităţii că „Europa unită” va fi nu doar mai mare 

geografic, ci şi mai complexă decât UE cu 15 sau chiar cu 25 membri. 

Gestionarea acestui ansamblu, cu atât mai mult dacă el va evolua spre 

o uniune politică, presupune soluţii noi şi utilizarea tot mai frecventă a 

ceea ce se cheamă „compromisul comunitar”. Şi din această perspectivă, 

urmărirea poziţiei Belgiei este cel puţin interesantă, deoarece clasa 

politică belgiană a dezvoltat, de-a lungul anilor, o impresionantă artă de a 

găsi cea mai bună soluţie de compromis, ceea ce face ca, nu rareori, alţi 

lideri europeni să facă apel la „bunele oficii” belgiene atunci când 
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negocierile în format UE clasic par blocate; „arta compromisului belgian” 

este, astfel, recunoscută şi respectată. Belgia rămâne, în egală măsură, un 

membru al „nucleului dur” al Uniunii Europene, promotor al aprofundării 

integrării prin transfer suplimentar de competenţe la nivel supranaţional şi 

renunţarea la regula unanimităţii. Nu în ultimul rând, la Bruxelles se 

intersectează toate marile axe de interese europene şi euroatlantice, ceea 

ce face ca Belgia să joace jocul european „pe teren propriu” şi să fie 

implicată activ, discret, dar eficient, în toate deciziile majore privind 

evoluţia Uniunii Europene. 

  

iunie 2004 

Secţiunea a 5-a 

Un buget pentru Europa de mâine 

Consiliul European de la Bruxelles, din 15-16 decembrie 2005, a 

ajuns la un acord politic asupra perspectivelor financiare ale Uniunii 

pentru perioada 2007-2013. Deşi evoluţia anterioară a dosarului părea să 

anticipeze un eşec al summit-ului, pe ultima sută de metri – la ora 2:30 în 

noaptea de 16-17 decembrie, după două zile de negocieri în care alianţele 

conjuncturale s-au modificat de nenumărate ori –, Preşedinţia britanică a 

UE a prezentat o soluţie de compromis care a permis liderilor europeni să 

evite o criză ce s-ar fi adăugat altor şocuri care au marcat UE în anul 

2005 şi ar fi putut zdruncina din temelii construcţia comunitară. 

§1. Ce este bugetul comunitar? 

Instituit prin Tratatul de la Roma (Tratatul Comunităţii Economice 

Europene – CEE, 1957), care afirma cu claritate principiul solidarităţii 

financiare, bugetul comunitar avea la origine o dimensiune redusă, princi-

palele sale cheltuieli fiind destinate politicii agricole comune (PAC). 

Finanţarea acestui buget se făcea, la începuturile construcţiei europene, 

din două resurse proprii: prelevările (taxele) la importurilor de produse 

agricole din spaţiul extra-comunitar şi drepturile vamale (taxe) la impor-

turile de produse manufacturate din afara Comunităţii Europene, iar 
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sumele obţinute erau suficiente pentru acoperirea necesităţilor de finan-

ţare comună.  

La sfârşitul anilor ’70 au apărut primele tensiuni între membrii CEE, 

cu privire la repartizarea bugetului comun, generate de trei factori: 1. 

liberalizarea schimburilor comerciale internaţionale în cadrul GATT care 

au dus la reducerea taxelor vamale;  

2. apariţia excedentelor în producţia agricolă europeană şi, implicit, 

reducerea importurilor de produse agricole, deci diminuarea prelevărilor 

la bugetul comunitar; 3. prima extindere a CEE, cu aderarea Danemarcei, 

Irlandei şi Marii Britanii – ultima având atunci o agricultură modestă dar 

fiind un importator important de produse agricole din zona 

Commonwealth-ului (în principal din Australia şi Noua Zeelandă), ceea 

ce făcea ca prelevările de taxe din importurile agricole britanice să fie mai 

mari decât cele de la ceilalţi parteneri europeni, fără însă ca Marea 

Britanie să beneficieze la acelaşi nivel de alocări din bugetul comunitar. 

Pentru a suplini insuficienţa resurselor proprii tradiţionale (taxele 

vamale şi prelevările la importurile agricole), la sfârşitul anilor ’70 au fost 

create alte două surse de finanţare europeană: prelevări din TVA şi 

contribuţii din PIB-ul naţional (produsul intern brut) al fiecărui stat 

membru. Contribuţia din PIB a crescut sensibil începând cu sfârşitul 

anilor ’80 şi reprezintă astăzi aproape trei sferturi din reţeta bugetului 

european. La nivelul anului 2002, proporţia acestor contribuţii naţionale 

şi redistribuirea bugetului UE-15 se prezentau astfel: 

Contribuitori la bugetul comunitar (în procente): 

Germania – 22%, Franţa – 18%, Italia – 15%, Marea Britanie – 13%, 

Spania – 8%, Olanda – 6%, Belgia – 4%; restul de 14% era repartizat 

între ceilalţi 8 membri ai UE. 

Principalii beneficiari de finanţări de la bugetul comunitar: 

Spania – 22%, Franţa – 16%, Germania – 16%, Italia – 11%, Marea 

Britanie – 8%, Grecia – 6%, Belgia – 3%, Olanda – 2%; restul de 16% 

era repartizat între celelalte 7 state membre.  

Diferenţa între cele două procente pentru fiecare ţară arată care sunt 

principalii contribuitori neţi: Germania, Marea Britanie, Italia, Olanda, 

Franţa. În contextul şocului petrolier din anii ’80, guvernul conservator 

britanic a decis să adopte o politică de restabilire a echilibrului bugetar 

prin reducerea contribuţiei sale la bugetul european. Pentru prima dată, 

un stat membru al Comunităţii Europene punea deschis în discuţie 
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principiul solidarităţii financiare şi îşi calcula propria contribuţie netă, iar 

premierul Margaret Tchatcher lansa celebra frază: „I want my money 

back!”, ameninţând că dacă nu va obţine satisfacţie va paraliza funcţio-

narea Comunităţii (la acea vreme domina regula votului cu unanimitate). 

Pentru a evita criza, Consiliul European de la Fontainebleau (1984) a 

acceptat ca o parte din cotizaţia britanică la bugetul comunitar să fie 

returnată – acest „cec britanic” fiind cunoscut sub denumirea de „rabat” 

(rabais – în franceză, rebate – în engleză). Principalii contribuitori la 

această restituţie financiară erau atunci Franţa şi Germania. Dacă în 1984 

PIB-ul britanic pe locuitor era de 85% din media comunitară, astăzi însă 

el este de 110%.  

Finanţarea prin contribuţii naţionale din TVA şi PIB constituie astăzi 

cele mai importante surse la reţeta bugetului comunitar. Contribuţia PIB a 

reprezentat în anul 2005 peste 70% din totalul veniturilor la bugetul UE, 

se calculează astfel: în fiecare an se stabilesc reţetele de venituri şi chel-

tuieli ale Uniunii, iar soldul rămas de acoperit după calcularea veniturilor 

din celelalte trei resurse (taxe vamale, prelevări agricole şi TVA) se 

împarte între toate statele membre sub forma unui procent unic din PIB. 

Contribuţiile din PIB sunt înscrise în proiectele de bugete naţionale votate 

de către parlamentele fiecărui stat membru şi vărsate apoi de guverne la 

bugetul UE. De remarcat că, în ultimii ani, guvernele au supraestimat în 

mod constant vărsămintele pe care anunţau că le fac la bugetul comunitar, 

în timp ce Comisia Europeană a făcut eforturi pentru situarea cheltuielilor 

sub valoarea creditelor prevăzute, pentru a da imaginea unui bun 

gestionar al banului public. În aceste condiţii, un procent mergând până la 

10% din contribuţiile naţionale alocate UE au fost returnate în fiecare an 

către bugetele naţionale. 

O altă precizare importantă se referă la faptul că, tot în ultimii ani, 

calculul contribuţiilor naţionale la bugetul UE nu se mai face raportat la 

PIB, ci la VNB (venitul naţional brut). Aceasta pentru că, în cazul 

economiilor foarte deschise, PIB şi VNB pot să difere sensibil (este, de 

exemplu, cazul Luxemburgului sau al Irlandei, al căror PIB/locuitor este 

net superior mediei comunitare, în timp ce VNB-ul se situează la nivelul 

mediei UE, ecartul fiind datorat veniturilor vărsate rezidenţilor din state 

non-comunitare). 

Plafonul maxim al resurselor totale ale bugetului european a fost 

stabilit în 1988 („Pachetul Delors I”), pentru a limita creşterea considerată 
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excesivă a acestuia, fiind fixat la 1,27% din PIB, ceea ce corespunde unui 

nivel de 1,25% din VNB.  

§2. Anul 2005: o perioadă dificilă pentru Uniunea Europeană 

Pentru a obţine acordul politic cu privire la perspectivele financiare 

ale UE în perioada 2007-2013, fiecare dintre actorii principali ai 

Consiliului European din decembrie 2005 a cedat câte ceva din interesul 

propriu în beneficiul interesului comun, însă miza şi dramatismul celor 

peste 30 de ore de negocieri efective pot fi înţelese doar dacă privim 

adoptarea bugetului UE în contextul altor evenimente majore care au 

făcut ca 2005 să fie considerat annus horribilis pentru Uniunea Euro-

peană. Procesul de integrare europeană, al cărui obiectiv originar a fost 

asigurarea păcii şi prosperităţii în jumătatea vestică a continentului, s-a 

bazat multă vreme pe crearea şi aprofundarea unor forme noi de coope-

rare tehnică şi economică. Voinţa politică a permis ulterior o evoluţie 

progresivă de la interguvernamental spre integrat, cu dezvoltarea unei 

dimensiuni politice care să transforme, în perspectivă, Uniunea Euro-

peană într-un actor global de primă forţă.  

Respingerea prin referendum de către Franţa şi Olanda, la 29 mai şi, 

respectiv, 1 iunie 2005, a Tratatului Constituţional a creat însă o situaţie 

fără precedent în Uniunea Europeană. Aveam de-a face cu un seism ce 

depăşea, ca amploare a consecinţelor, graniţele celor două ţări, marcând 

încheierea etapei voluntariste şi vizionare a construcţiei comunitare 

bazată pe voinţa politică şi entuziasm, imaginată de Jean Monnet şi 

Robert Schuman la începutul anilor ’50 ai secolului trecut. Criza a fost 

amplificată la scurt timp de incapacitatea Consiliului European din 16-17 

iunie 2005 de a adopta bugetul comunitar pentru perioada 2007-2013, 

confirmând că impasul este deopotrivă politic, economic şi instituţional. 

Consiliul European din iunie 2005 a fost unul al incertitudinii, aducând în 

prim plan ciocnirea dintre două filosofii fundamentale privind viitorul 

Uniunii: una care susţine liberalizarea şi pune accent pe rolul esenţial al 

pieţei, cealaltă care vede UE drept un proiect de integrare politică şi 

solidaritate.  

Comisia Europeană a propus în februarie 2004 un proiect de buget 

pentru perioada 2007-2013 la nivelul a 1,15% din VNB al statelor 

membre, în credite de plăţi (în credite de angajamente plafonul propus era 
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de 1,21%; de reţinut că plăţile sunt cele care determină contribuţia anuală 

a statelor membre, însă creditele de angajamente duc, de regulă, la alte 

plăţi ulterioare). Propunerea Comisiei prevedea creşterea cheltuielilor în 

domeniile ce asigură competitivitatea economică (cercetare, educaţie, 

infrastructură) – care ar fi trebuit să se tripleze până în anul 2013, în timp 

ce sumele alocate cheltuielilor agricole ar fi fost plafonate (conform 

acordului de la Bruxelles, din 2002), iar ponderea lor relativă în cadrul 

bugetului comunitar să se diminueze. Comisia propunea, totodată, o 

politică regională capabilă să asigure solidaritatea între statele UE şi să 

accelereze recuperarea decalajului economic între vechii şi noii membri ai 

Uniunii. Pentru comparaţie, bugetul UE pentru anul 2003 a fost de 1% 

din VNB, iar în 2004 s-a situat la 0,98% din VNB, în termenii plăţii 

efective. În valoare absolută, bugetul comunitar pe anul 2005 a fost de 

106,3 miliarde Euro.  

De precizat că şase ţări membre reprezentând principalii contribuitori 

neţi la bugetul comunitar (Austria, Franţa, Germania, Marea Britanie, 

Olanda şi Suedia) solicitaseră, în ianuarie 2004, ca plafonul de 1% din 

VNB să nu fie depăşit pentru perioada 2007-2013. 

În cadrul reuniunii Consiliului European din 16-17 iunie 2005, după 

patru runde de negocieri, Preşedinţia luxemburgheză a UE a avansat o 

propunere de buget la nivelul a 1,056% din VNB. 20 de state membre 

şi-au dat acordul pentru această formulă, dar Marea Britanie (sprijinită de 

Olanda şi Suedia) a blocat decizia. Mizele principale ale negocierilor erau 

volumul total al bugetului comunitar şi chestiunea rabatului britanic, iar 

divergenţele principale se menţineau între Franţa şi Marea Britanie: prima 

dorea păstrarea actualelor reguli ale politicii agricole comune (PAC), 

conform acordului din decembrie 2002 (PAC consuma anual 37% din 

bugetul comunitar) şi cerea ca Marea Britanie să accepte diminuarea 

rabatului de care beneficiază din anul 1984 (în anul 2003 această sumă a 

fost de 4,7 miliarde Euro, iar în 2004 de 5,4 miliarde Euro). Poziţia 

britanică era exact opusă: cerea reformarea PAC şi păstrarea rabatului. 

Incapacitatea Consiliului European din iunie 2005 de a adopta bugetul 

comunitar pentru perioada 2007-2013 a adâncit incertitudinea asupra 

evoluţiei viitoare a construcţiei europene, cu consecinţe evidente privind 

voinţa liderilor UE de a se pune de acord pe un proiect politic comun. 

Liderii francez, german, luxemburghez şi belgian au arătat explicit că văd 

cauza acestui eşec în poziţia inflexibilă a Londrei, pe care au acuzat-o de 
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„egoism şi sacrificarea Europei unite pe altarul liberalismului”, deoarece 

poziţia britanică a pus în discuţie PAC, considerată singura politică cu 

adevărat comună pentru că este finanţată în întregime de la bugetul 

comunitar, în timp ce toate celelalte politici ale UE sunt cofinanţate.  

Aşa cum am arătat, premierul britanic Tony Blair şi-a apărat poziţia 

într-un discurs ţinut în faţa Parlamentului European la 23 iunie a.c., când 

a prezentat priorităţile Preşedinţiei britanice a UE pentru semestrul II al 

anului 2005, când a arătat că nu doreşte să transforme Europa într-o zonă 

de liber-schimb, ci să lanseze o reformă prin care Uniunea să facă faţă 

mondializării. Mesajul lui Blair a fost fără echivoc: „Uniunea Europeană 

fie se schimbă, fie va eşua”.  

Eşecul Consiliului European din 16-17 iunie 2005 a creat premiza 

unor repoziţionări în alianţele tradiţionale sau ad-hoc din cadrul UE. A 

dispărut separaţia dintre Vechea şi Noua Europă, ţările grupului Benelux 

s-au situat pe poziţii divergente (Olanda în raport cu Belgia şi Luxem-

burg), iar „relaţia specială” dintre Marea Britanie şi cei zece noi membri 

ai Uniunii a fost pusă la încercare. Noile state ale UE s-au arătat mai 

ataşate proiectului european decât mulţi dintre vechii membri. Dacă înain-

tea Consiliului European de vară ele se situau mai aproape de viziunea 

liberală britanică asupra viitorului Europei, poziţia Londrei de reducere a 

bugetului comunitar, de diminuare a fondurilor structurale şi a costurilor 

extinderii în general, le-a făcut să se distanţeze de aceasta şi să facă front 

comun cu Franţa şi Germania pentru găsirea unei soluţii de creştere a 

bugetului comunitar mai aproape de necesităţile lor. Axa franco-germană 

s-a manifestat unitar, dar faptul că Gerhardt Schroeder se afla la final de 

mandat nu oferea garanţii privind continuitatea acestei poziţii. 

§3. Necesitatea unei soluţii 

În contextul european dificil al anului 2005, obţinerea rapidă a 

acordului asupra perspectivelor financiare ale UE pentru perioada 

2007-2013 devenise o urgenţă motivată de raţiuni politice, bugetare şi 

practice. Din punct de vedere politic, UE avea nevoie să demonstreze că 

îşi menţine capacitatea de acţiune şi că respectă angajamentele politice 

asumate, inclusiv cele referitoare la finanţarea procesului de extindere. În 

egală măsură, amânarea acordului bugetar ar fi adâncit tensiunile deja 

existente între statele membre. Din punct de vedere bugetar, absenţa 
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perspectivelor financiare făcea imposibilă planificarea multianuală în 

baza căreia funcţionează politicile UE, o mare parte din bugetul pentru 

2007 ar fi fost paralizată, iar adoptarea bugetelor anuale ar fi fost dificilă 

(Tratatul de la Nisa prevede că, în absenţa perspectivelor financiare 

multianuale care să fie defalcate pe ani, UE va funcţiona pe baza unor 

bugete anuale reprezentând 1,07% din VNB al statelor membre). În fine, 

în plan juridic şi practic, multe din programele în curs de derulare expiră 

în 2006 şi sunt necesare între 12 şi 18 luni pentru adoptarea bazei legale a 

noilor programe, iar dacă perspectivele financiare sunt adoptate prea 

târziu banii pentru primii ani nu mai pot fi cheltuiţi efectiv. 

În aceste condiţii, trei erau scenariile de lucru după preluarea de către 

Marea Britanie, la 1 iulie 2005, a preşedinţiei semestriale a Uniunii: 

adoptarea bugetului comunitar în decembrie 2005, o soluţie cu ocazia 

Consiliului European din martie 2006 sau obţinerea acordului politic 

după această dată. În primul scenariu, liderii UE ar fi dat un semnal 

politic important privind funcţionarea Uniunii, iar şansele lansării tuturor 

programelor începând cu ianuarie 2007 se menţineau intacte. Obţinerea 

acordului bugetar în martie 2006 putea provoca unele întârzieri în imple-

mentare, în special pentru programele pe termen lung din care o parte n-ar 

fi putut fi lansate la 1 ianuarie 2007; situaţia nu ar fi fost totuşi gravă, 

plecând de la experienţa că şi acordul pentru perspectivele financiare pe 

perioada 2000-2006 a fost obţinut abia în martie 1999. Amânarea deciziei 

până în vara anului 2006 sau după ar fi avut însă consecinţe distructive: 

pe de o parte, pentru că datele statistice în baza cărora se face proiecţia 

bugetară sunt publicate de către Eurostat în luna martie a fiecărui an, deci 

toate calculele ar fi trebuit refăcute plecând de la noile cifre din martie 

2006 – ceea ce ar fi indus un factor suplimentar de întârziere. Pe de alta 

parte, lansarea în 2007 a principalelor programe, în primul rând a celor de 

coeziune, ar fi fost compromisă, deoarece fondurile structurale (37% din 

bugetul UE), cele pentru dezvoltare rurală (6%), pentru cercetare şi 

educaţie (6%) şi o parte din acţiunea externă a UE (1% – democraţie şi 

drepturile omului) sunt alocate pe o bază legală elaborată, aşa cum am 

menţionat, cu 12-18 luni înainte; practic, jumătate din bugetul UE pentru 

2007 ar fi fost paralizat. Nu ar fi fost afectate direct fondurile destinate 

agriculturii (37%), administraţiei (5,5%), ajutorului alimentar (3%) sau 

controlului vamal (1,5%). Amânarea obţinerii acordului bugetar după 

martie 2006 ar fi creat şi riscul real al unui „război” între instituţiile UE.  
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În toamna anului 2005, propunerile concrete pentru bugetul comunitar 

2007-2013 aflate pe masa negociatorilor erau cele avansate de către 

Comisia Europeană (credite de angajamente în valoare de 994,253 

miliarde Euro, reprezentând 1,21% din VNB al statelor membre), de 

Parlamentul European (974,837 miliarde Euro – 1,18% din VNB) şi de 

fosta Preşedinţie luxemburgheză a UE (871,514 miliarde Euro – 1,056% 

din VNB). Alături de plafonul bugetar, celalalt subiect al dezacordului 

era rabatul britanic. Obţinut, aşa cum am menţionat, în 1984 de către 

fostul premier Margaret Thatcher, într-o perioadă când economia 

britanică se confrunta cu dificultăţi, rabatul a continuat să crească odată 

cu creşterea bugetului UE, deoarece se calculează procentual, astfel încât 

în 2003 „cecul” britanic era 4,7 miliarde Euro, iar în 2004 (după aderarea 

„celor zece”) de 5,4 miliarde Euro. Dacă procedura de calcul ar fi rămas 

neschimbată, pentru perioada 2007-2013 ar fi fost de 7,7 miliarde Euro 

anual, adică o creştere de 64% faţă de nivelul din 2003, reprezentând un 

total de 55 miliarde Euro pentru intervalul 2007-2013, în condiţiile în 

care astăzi economia Marii Britanii este una dintre cele mai competitive 

din Europa. 

Creşterea proporţională a rabatului ar fi depăşit-o, în următorii ani, pe 

cea a bugetului UE-27 (luând 2006 ca an de referinţă, în 2013 bugetul UE 

ar urma să fie cu 11% mai mare, în timp ce suma restituită Marii Britanii 

din contribuţia sa ar fi crescut cu 31%, conform calculelor prezentate de 

către Dalia Grybauskaité, comisarul european pentru buget, la 25 

noiembrie 2005 în cadrul unei dezbateri organizate de către Centrul de 

Studii Politice europene din Bruxelles). În fine, nevoia de bani mai mulţi 

la bugetul UE este determinată substanţial de costurile extinderii UE: 

conform cifrelor Comisiei Europene, dacă în 2003 40% din rabat era 

plătit din fondurile pentru PAC, în 2013 45% din „cecul” britanic ar fi 

provenit din banii alocaţi extinderii UE. Un alt detaliu se referă la faptul 

că suma returnată Marii Britanii este completată la bugetul comunitar de 

către ceilalţi membri. În 1999, partea suportată de către primii patru 

contribuitori neţi (Germania, Olanda, Suedia şi Austria) a fost 

diminuată, astfel încât, în prezent, Franţa şi Italia „finanţează” 50% din 

rabatul britanic.  

Am văzut principalele contribuţii comparative în anul 2002 (UE-15). 

La nivelul anului 2005 (UE-25), ţările care contribuie cel mai mult la 

bugetul comunitar sunt Germania, cu peste 21%, Franţa – peste 17%, 
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Italia – 14%, Marea Britanie – 12,5%. În termeni reali, după scăderea a 

ceea ce primeşte fiecare de la bugetul UE, Olanda este însă statul cu cea 

mai mare contribuţie netă: 0,44% din VNB, urmată de Suedia cu 0,38% şi 

Germania cu 0,33%, în timp ce Franţa contribuie net cu 0,19%, iar Marea 

Britanie cu 0,16%. Dar Parisul primeşte 23% din fondurile destinate 

PAC, iar Londra beneficiază de rabatul care reprezintă 66% din contri-

buţia sa pe anul precedent, respectiv 5,4 miliarde Euro în 2004.  

§4. Consiliul European din decembrie 2005: obţinerea 

compromisului 

Preşedinţia britanică a UE a amânat până la începutul lunii decembrie 

2005 prezentarea propriului proiect de buget. Când, la 5 decembrie 2005, 

în cadrul reuniunii CAGRE (Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii 

Externe), ministrul britanic de Externe, Jack Straw, a pus în faţa colegilor 

săi europeni propunerea de buget, reacţia a fost un val de proteste. 

Preşedinţia britanică a Uniunii propunea un buget plafonat la 1,03% din 

VNB, reprezentând 847 miliarde Euro, adică cu 25,5 miliarde Euro mai 

puţin decât precedenta propunere luxemburgheză respinsă în iunie 2005. 

Fondurile structurale destinate noilor membri UE erau diminuate cu 

aproape 10%, ceea ce ar fi însemnat alocarea a 14 miliarde Euro mai 

puţin pentru infrastructură şi dezvoltare regională. Se propunea şi ca 

subvenţiile agricole destinate României şi Bulgariei în perioada 

2007-2009, care erau prevăzute separat (în baza negocierilor de aderare 

finalizate în 2004), să fie incluse în PAC, ceea ce ar fi implicat atât 

reducerea plăţilor directe pentru cele două ţări (de la 8 la 6 miliarde Euro 

pentru intervalul 2007-2013), cât şi micşorarea subvenţiilor pentru toţi 

fermierii europeni. Proiectul britanic prevedea reformarea PAC până în 

2009, iar în privinţa rabatului propunea doar o reducere a ratei de creştere 

a acestuia, care l-ar fi adus diminuat cu 8 miliarde Euro pentru întreaga 

perioadă de referinţă. 

Franţa a catalogat propunerea britanică drept „cinică”, noile state 

membre şi-au exprimat „dezamăgirea” (Ungaria), sau chiar „indignarea” 

(Polonia), iar preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão 

Barroso, a apreciat că „bugetul de austeritate” britanic pune în pericol 

extinderea Uniunii, fiind destinat „unei mini-Europe, nu unei Europe 

lărgite”. El nu s-a referit însă la aderarea României şi Bulgariei (incluse 
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deja în calculul bugetului comunitar pentru 2007-2009), ci la următoarele 

valuri de extindere cu Croaţia, Turcia şi Balcanii Occidentali. 

Pachetul de negociere a ajuns în această formă pe masa Consiliului 

European din 16-17 decembrie 2005. Pentru obţinerea unui compromis 

acceptat de toţi membrii UE, premierul Tony Blair a trebuit să 

îmbunătăţească de două ori oferta britanică. Un rol important în obţinerea 

rezultatului pozitiv al negocierilor l-a avut noul cancelar german, Angela 

Merkel, care şi-a făcut astfel un debut strălucit în arena europeană. Ea a 

jucat rolul de mediator între poziţiile Franţei şi Marii Britanii şi s-a dove-

dit un avocat eficient pentru noii membri din Europa Centrală şi de Est. 

Cancelarul austriac, Wolfgang Schussel, a declarat presei după încheierea 

summit-ului că Angela Merkel a avut un rol extrem de important în 

discuţiile de culise, acţionând „cu calm, sobrietate şi profesionalism”. 

Nivelul bugetului UE pentru 2007-2013 a fost fixat, conform unei 

propuneri franco-germane susţinută de Spania, Italia, Luxemburg şi 

Austria, la 1,045% din VNB, reprezentând o sumă totală de 862,4 

miliarde Euro, cu 13,2 miliarde Euro mai mult decât propunerea britanică 

anterioară. Marea Britanie a acceptat o reducere a rabatului său de 10,5 

miliarde Euro pentru întreaga perioadă 2007-2013, faţă de cele 8 miliarde 

Euro cât oferise la începutul negocierilor (dar mai puţin de 14 miliarde, 

cât solicitase Franţa), banii urmând sa fie direcţionaţi spre noii membri ai 

Uniunii (inclusiv România şi Bulgaria), care vor primi un total de 157 

miliarde Euro. De precizat că cele aproximativ 7 miliarde lire sterline 

(echivalentul a 10,5 miliarde Euro) cu care va fi redus „cecul britanic” nu 

vor fi repartizate uniform pe cei şapte ani ai viitoarelor perspective 

financiare. Astfel, în intervalul 2007-2008 rabatul va rămâne neschimbat, 

în 2009 va fi diminuat cu 500 milioane lire sterline, reducerea va fi de 1,5 

miliarde lire sterline în 2010 şi va ajunge la 2 miliarde lire sterline anual 

în perioada 2011-2013, (presa britanică a speculat că astfel s-au creat 

premizele pentru permanentizarea unei reduceri anuale a rabatului de 2 

miliarde lire, după 2013).  

În schimbul acestor concesii, Londra a obţinut acordul partenerilor săi 

europeni pentru declanşarea, în perioada 2008-2009, a unui proces de revi-

zuire a întregului cadru politic şi juridic care reglementează execuţia buge-

tului UE, ceea ce implică şi revizuirea PAC. Preşedintele Franţei, Jacques 

Chirac, şi premierul irlandez, Bertie Ahern, au declarat însă că nu se vor 

opera schimbări în politica agricolă comună mai devreme de anul 2014. 
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Premierul Tony Blair a afirmat la conferinţa de presă ce a urmat 

summit-ului că „Este o înţelegere care permite Europei să meargă mai 

departe”, adăugând că dacă Marea Britanie nu ar fi cedat o parte din 

rabatul ce-i este returnat din bugetul comunitar „am fi distrus întreaga 

noastră relaţie cu noile state membre UE şi cu noul guvern german. Este 

în interesul Marii Britanii să rămână ferm ancorată în inima Uniunii 

Europene şi am făcut-o cu succes pe durata acestei preşedinţii”. 

Preşedintele francez, Jacques Chirac, a apreciat compromisul bugetar 

de la Bruxelles drept „un acord bun pentru Europa, care se vede înzestrată 

cu mijloacele necesare pentru finanţarea ambiţiilor sale, a politicilor sale 

comune şi acest acord permite finanţarea convenabilă a lărgirii” şi a 

reiterat importanţa „axei” Berlin – Paris: „Dacă sunt diferenţe între Franţa 

şi Germania, sistemul nu funcţionează”. Şi cancelarul german, Angela 

Merkel a subliniat cooperarea strânsă pe care a avut-o cu preşedintele 

francez pentru identificarea unei soluţii de compromis. La rândul său, 

preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, care 

criticase precedenta propunere britanică, a salutat rezultatul final pe care 

l-a considerat drept „o mare realizare pentru preşedinţia britanică (...). 

Este un semnal politic foarte important pentru Europa. Europa se mişcă”. 

Preşedintele României, Traian Băsescu, prezent la summit-ul de la 

Bruxelles, a declarat că „Este extrem de important că 25 de state membre 

au aprobat bugetul pentru 27 de ţări, ceea ce este mai mult decât sem-

nificativ din punct de vedere al viitoarei intrări a României în Uniunea 

europeană”.  

Preşedintele Parlamentului European, Josep Borrell Fontelles, nu 

consideră însă acordul politic obţinut de Consiliul European drept soluţia 

finală a problemei şi a avertizat într-un comunicat de presă că „Acordul la 

care s-a ajuns în cadrul Consiliului nu reprezintă finalul procesului. El 

marchează începutul unei noi faze de negocieri cu Parlamentul European 

şi cu Comisia” (aluzie la faptul că acordul politic al şefilor de stat sau de 

guvern trebuie transpus într-un acord inter-instituţional, negociat între 

Consiliu, Comisie şi Parlamentul European). Vicepreşedintele Comisiei 

Europene, Gunter Verheugen, declara – citat de agenţia Reuters: „Criza 

UE nu a fost rezolvată la acest summit. Preşedinţia austriacă trebuie să 

găsească răspunsuri la câteva mari probleme, printre care următoarea: la 

câţi membri poate face faţă UE? S-ar putea spune că suntem în mijlocul 

unei pauze de reflecţie. Pauza o vedem, dar nu şi reflecţia”. 
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§5. Finalizarea celei de-a cincea extinderi a Uniunii este 

asigurată 

Acordul politic obţinut la Bruxelles prevede un volum total al 

bugetului comunitar pentru perioada 2007-2013 de 862,4 miliarde Euro, 

echivalentul a 1,045% din VNB al statelor membre. Cea mai mare parte a 

fondurilor este destinată politicii agricole comune (362 miliarde Euro, 

dintre care 293 miliarde Euro pentru plăţi directe şi măsuri de piaţă, iar 

restul de 69 miliarde Euro pentru dezvoltarea rurală) şi politicii regionale 

şi de coeziune (308 miliarde Euro). Cele 10 ţări central şi est-europene 

şi-au apărat interesele cu multă convingere, au refuzat consecvent propu-

nerile care nu le avantajau şi au primit un total de 157 miliarde Euro. 

Premierul polonez, Kazimierz Marcinkiewicz, nu a acceptat acordul până 

când ţara sa nu a primit patru miliarde de Euro în plus pentru politica 

regională. Pentru prima dată, cadrul financiar multianual al UE include 

cele 10 noi state membre, precum şi România şi Bulgaria, care urmează 

să adere în 2007. 

România va beneficia, pentru cei şapte ani avuţi în vedere, de 29,2 

miliarde Euro repartizaţi, în principal, pentru politica regională şi de 

coeziune (17,3 miliarde Euro) şi politica agricolă comună (11 miliarde 

Euro, dintre care 5,3 miliarde Euro pentru plăţi directe şi măsuri de piaţă, 

iar 5,7 miliarde Euro pentru dezvoltarea rurală). Restul de aproximativ 

0,9 miliarde Euro se va împarţi între securizarea frontierelor (aproape 

jumătate) şi finanţări directe la bugetul de stat (sub formă de ajutor finan-

ciar în primii ani după aderare). Defalcat pe ani, în intervalul 2007-2009 

România va primi câte 3,6 miliarde Euro anual, iar din 2010 până în 2013 

câte 4,6 miliarde Euro în fiecare an. De menţionat că Guvernul României 

a aprobat, la finele lunii decembrie 2005, Planul Naţional de Dezvoltare 

(PND) pentru perioada 2007-2013, suma totală necesară pentru imple-

mentarea acestuia, estimată de Ministerul de Finanţe, fiind de 58,7 

miliarde Euro, din care 43% vor proveni de la bugetul UE.  

Pentru a facilita absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune, 

Consiliul European a stabilit introducerea unor mecanisme de flexibi-

lizare a aranjamentelor financiare care constau în mărirea de la doi la trei 

ani a duratei de finanţare a unui proiect, creşterea plafonului de cofinan-

ţare europeană a proiectelor la 85%, includerea TVA-ului nerambursabil 

în categoria cheltuielilor considerate eligibile şi posibilitatea transferului 
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voluntar a până la 20% din fondurile destinate plăţilor directe din 

agricultură către dezvoltarea rurală. O altă noutate se referă la crearea, la 

propunerea Comisiei Europene, a Fondului pentru Ajustarea Efectelor 

Globalizării, cu o valoare anuală de 500 milioane Euro. 

Acordul politic obţinut la Consiliul European din decembrie 2005 

asupra bugetului multianual pentru intervalul 2007-2013 va trebui 

confirmat printr-un acord interinstituţional ce urmează să fie negociat în 

următoarele luni între Consiliu, Comisie şi Parlamentul European, docu-

ment ce va fixa cadrul normativ al execuţiei bugetului comunitar. Reac-

ţiile rezervate cu care eurodeputaţii au primit prezentarea bugetului făcută 

de Tony Blair în plenul PE, la 19 decembrie 2005, au fost confirmate la 

18 ianuarie 2006, când Parlamentul European a adoptat, cu o largă 

majoritate (541 voturi pentru, 56 contra şi 76 abţineri) o rezoluţie prin 

care respinge decizia politică a Consiliului European şi solicită renego-

cierea atât a creditelor de angajamente, cât şi a cheltuielilor. Europarla-

mentarii au apreciat că decizia Consiliului European din decembrie 2005 

„privilegiază interesele naţionale în detrimentul dimensiunii europene a 

bugetului UE (...), limitându-se la finanţarea politicilor comune tradi-

ţionale şi la redistribuirea fondurilor (...), fără să dea Uniunii posibilitatea 

de a face faţă unor noi sfidări”.  

Rolul Parlamentului European este unul esenţial, deoarece acesta are 

ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cheltuielile neobligatorii din bugetul 

UE, în timp ce Consiliul dispune de decizia finală în privinţa cheltuielilor 

obligatorii (cheltuielile obligatorii sunt cele ce decurg direct din preve-

derile Tratatului UE sau din acte normative decise în virtutea acestuia, în 

timp ce cheltuielile neobligatorii se referă la restul angajamentelor 

Uniunii, cum sunt cheltuielile administrative sau cele pentru politicile noi; 

chestiunea clasificării cheltuielilor din bugetul comunitar nu a fost însă 

niciodată tranşată definitiv, Curtea de Justiţie a UE evitând să se 

pronunţe, estimând că o astfel de clasificare ţine de aprecierea instituţiilor 

comunitare, ceea ce face ca stabilirea lor să se facă printr-un acord 

interinstituţional, ultimul de acest fel datând din 1999).  

§6. Concluzii 

Soluţia care a permis acordul politic al liderilor UE asupra perspec-

tivelor financiare pentru perioada 2007-2013 a reconfirmat capacitatea 
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Uniunii de depăşire a crizelor prin „tactica paşilor mărunţi” şi a probat 

valabilitatea unuia din principiile fundamentale ce stau la baza construc-

ţiei comunitare – cel al solidarităţii. Compromisul bugetar din 17 decem-

brie 2005 a fost cel mai bun acord ce putea fi obţinut în acel moment, 

realitate ilustrată foarte bine de către premierul britanic Tony Blair care 

afirma că „în această propunere se găseşte câte ceva pentru toată lumea”. 

A fost şi prima decizie majoră adoptată în formatul UE-25/27. Cele două 

probleme esenţiale aflate în negociere – nivelul alocat cheltuielilor UE şi 

rabatul britanic – au fost soluţionate. Prima, sub presiunea noilor state 

membre, cea de-a doua şi-a găsit rezolvarea având ca actori principali 

Marea Britanie, Franţa şi Germania. Şi aici, două elemente merită 

reţinute: rolul de moderator eficient jucat de către noul cancelar german, 

Angela Merkel, şi reconfirmarea „greutăţii specifice” a tandemului 

franco-german pe scena deciziei politice europene. Pentru România este 

importantă atât menţionarea explicită în bugetul pentru 2007-2013, ceea 

ce confirmă implicit obiectivul aderării la UE la 1 ianuarie 2007, cât şi 

menţinerea fondurilor şi aranjamentelor financiare prevăzute în Tratatul 

de Aderare pentru intervalul 2007-2009. 

Deşi presa insulară a fost în general foarte critică la adresa rezultatului 

obţinut de premierul Tony Blair, mergând de la titluri ca „Blair, învinsul 

care costă 7 miliarde de lire” (The Sun), la „După cuvintele mari, 

capitularea era singura soluţie care îi mai rămăsese” (Daily Telegraph), 

au fost şi voci realiste în mass-media britanică. Astfel, The Times nota că 

„Blair a reuşit ceea ce adversarii săi au considerat mult timp imposibil, un 

acord privind bugetul pentru următorii şapte ani”.  

Expunându-se criticilor de acasă, primul ministru britanic a reuşit nu 

doar să evite o noua criză europeană, dar şi să protejeze interesele ţării 

sale pe termen lung, deoarece asumarea unui eşec în adoptarea 

perspectivelor financiare ale Uniunii risca să compromită poziţia Marii 

Britanii în ţările central şi est-europene, care sunt principalele beneficiare 

ale unui buget comunitar mai mare. Un eşec ar fi tensionat şi raporturile 

bilaterale franco-britanice şi ar fi dat un start defavorabil relaţiei Londrei 

cu noul guvern de la Berlin. Departe de a fi o înfrângere pentru Tony 

Blair, compromisul bugetar din 17 decembrie 2005 reprezintă o victorie 

a solidarităţii europene, o recunoaştere a profesionalismului diplomaţiei 

britanice şi o confirmare a viziunii politice a liderului din Downing 

Street 10. 



România în Uniunea Europeană 164 

Este de aşteptat ca, sub presiunea Parlamentului European, plafonul 

de 1,045% din VNB să crească până la 1,05% sau chiar mai mult, având 

în vedere rezoluţia PE din 18 ianuarie 2006. Preşedintele Parlamentului 

European s-a declarat gata sa înceapă „negocieri constructive cu Comisia 

şi Consiliul”, deja primele runde de consultări fiind deja organizate la 19 

şi 23 ianuarie, urmând ca la 1 februarie 2006 Comisia să prezinte o 

propunere pentru un nou acord interinstituţional. În aceste condiţii, atât 

preşedinţia austriacă a UE, cât şi guvernele ţărilor membre vor avea 

misiunea dificilă de a-şi convinge europarlamentarii să aprobe o formulă 

cât mai apropiată de cea achiesată la Consiliul European, pentru a nu 

adânci problemele cu care se confruntă în prezent Uniunea. 

Dificultatea cu care s-a obţinut acest succes de etapă şi greutăţile care 

se anunţă la concretizarea acordului politic într-un acord interinstituţional 

confirmă faptul că Uniunea Europeană rămâne un sistem dual şi asimetric 

care necesită noi reforme deoarece, în forma actuală, îşi manifestă din ce 

în ce mai mult limitele.  

Integrarea europeană nu este un „joc cu sumă nulă”, ci, din contra, 

unul „cu sumă pozitivă”, iar faptul că există un buget comun arată tocmai 

inevitabilitatea redistribuirii acestuia, în baza principiului solidarităţii 

europene. Javier Solana, Înaltul Reprezentant pentru PESC, declara în 

luna octombrie 2005, la deschiderea anului academic la Colegiul Europei 

de la Bruges: „Mişcarea este relativă şi, într-o lume aflată în mişcare 

rapidă, dacă Uniunea Europeană nu se mişcă la fel de repede riscă să dea 

înapoi în raport cu alte sisteme de referinţă”. Văzută din această 

perspectivă, adoptarea rapidă a acordului interinstituţional privind 

perspectivele bugetare pentru perioada 2007-2013 ar permite un optimism 

moderat şi în ceea ce priveşte finalizarea perioadei de reflecţie pentru 

relansarea Tratatului Constituţional, ratificat până în prezent doar de 13 

din cele 25 de state membre ale Uniunii.  

           

ianuarie 2006 

 

Notă: Parlamentul European a aprobat, la 17 mai 2006, Acordul 

Interinstituţional privind bugetul UE pentru perioada 2007-2013, cores-

punzător unei sume totale de 864,376 miliarde Euro (cu o creştere 

uşoară faţă de valoarea de 862,4 miliarde Euro cât era prevăzut în 

pachetul aprobat de Consiliul European din decembrie 2005). 
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Secţiunea a 6-a 

Uniunea Europeană: sfidări şi priorităţi post-2006 

Prin aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, la 1 

ianuarie 2007, construcţia comunitară imaginată cu 50 de ani în urmă de 

„părinţii fondatori”, va reuni definitiv Vestul şi Estul civilizaţiei europene 

în interiorul celui mai performant sistem de organizare politică şi 

economică cunoscut în istorie. Putem spune că, odată cu admiterea celor 

două ţări riverane Mării Negre, Uniunea Europeană şi-a atins „masa 

critică” necesară pentru ca noţiunea de „Europă unită” să capete contur 

concret. Este însă de aşteptat ca procesul de extindere a spaţiului comu-

nitar să continue, ceea ce va induce o presiune suplimentară pentru 

regândirea priorităţilor europene comune şi a instrumentelor de realizare a 

acestora, astfel încât să se evite ca, odată cu progresia geografică a UE, să 

asistăm la o regresie a ambiţiilor sale de actor global şi la o tendinţă în 

sens invers, de la integrat spre interguvernamental. 

În ultimii 20 de ani, Comunitatea Europeană – devenită în 1993 

Uniunea Europeană – a crescut de la 12 la 27 de membri. În contextul 

internaţional actual, caracterizat de globalizare şi integrare, orice proiecţie 

asupra viitorului Uniunii Europene ar trebui să ia în calcul un orizont 

minim de timp de alte două decenii şi să ţină cont de vectorii de evoluţie 

la nivel mondial, în plan economic, social, energetic, de securitate, 

protecţia mediului etc.  

Identificarea sfidărilor şi stabilirea priorităţilor agendei europene 

comune constituie responsabilitatea factorilor de decizie politică. O sursă 

de inspiraţie pot fi însă studiile „Long Term Vision”, realizate de către 

Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate (EUISS): „Strand 

One – Global Context Study for an initial ESDP Long Term Vision”, 

publicat în aprilie 2006 şi „Strand Two – Future Military Environment”, 

publicat în iunie 2006, care au ca perspectivă temporală anii 2025-2030. 

Conform acestora, tendinţele de evoluţie în următorii 20-25 de ani vor fi 

marcate de o serie de vectori politici, economici şi de securitate, între care 

adâncirea discrepanţelor între dezvoltarea diferitelor regiuni ale lumii, 

schimbări climatice, extinderea globalizării şi acutizarea competiţiei 

pentru accesul la resurse. Aceste fenomene vor influenţa domenii ca 

demografia, energia, protecţia mediului, cultura, guvernarea globală, 

ştiinţa şi tehnologia, cu consecinţe directe asupra Uniunii Europene.  
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Astfel, se estimează ca până în 2025 populaţia lumii va creşte cu 25%, 

ajungând la 8 miliarde locuitori. În Europa creşterea va fi de doar 2%, 

76% din populaţia continentului fiind de aşteptat să trăiască în mediul 

urban, cu densitate maximă în regiunile de litoral. Îmbătrânirea populaţiei 

va crea însă probleme serioase pe piaţa forţei de muncă a UE, ceea ce va 

duce la încurajarea imigraţiei (estimarea fiind de 650.000-840.000 nou 

veniţi în fiecare an, în perioada de referinţă).  

Cererea globală de energie se va mări rapid, în timp ce sursele de 

energie alternativă vor creşte doar marginal (în 2030 se estimează că 

cererea de energie va fi cu 50% mai mare decât în prezent). Dependenţa 

statelor dezvoltate de importul de energie se va accentua, combustibilii 

fosili (petrol, gaze naturale şi cărbune) vor reprezenta 81% din cererea de 

energie, iar aprovizionarea va deveni o provocare majoră pentru Uniunea 

Europeană, putând avea inclusiv implicaţii de ordin militar. Pe plan 

mondial, petrolul va rămâne cea mai importantă sursă de energie, cu o 

pondere relativ constantă de 35% (pentru UE se estimează 38%), pro-

centul utilizării gazelor naturale va creşte de la 20% în prezent, la 24% în 

2030 (29% în cazul UE), în timp ce utilizarea cărbunelui va coborî uşor, 

de la 24%, la 23% (19% în UE). În ţările dezvoltate, consumul de petrol 

şi cărbune se va dubla, în timp ce cel de gaze naturale se va tripla. Este de 

aşteptat ca procentul energiei nucleare în totalul cererii să scadă de la 

6,4% în 2003, la 4,7% în 2030 (6% estimare pentru UE), în timp ce 

energia obţinută din biomasă, la nivel mondial, se va menţine la acelaşi 

nivel de aproximativ 10%. Deşi folosirea altor surse regenerabile de 

energie (hidroelectrică, solară, eoliană) va creşte rapid, procentul lor nu 

va depăşi 2% în 2030, conform prognozei EUISS (în cazul UE, ponderea 

totală a energiei obţinuta din surse regenerabile este estimată la 8% în 

2030). Dependenţa UE faţă de importul de energie va creşte de la 50% în 

prezent, la 70% în 2030, 90% din necesarul european de petrol şi, 

respectiv, 80% din cel de gaze naturale urmând să provină din import. Se 

estimează că OPEC va asigura peste 80% din petrolul UE (faţă de 45% 

astăzi), restul urmând a fi importat din Rusia şi Norvegia. Necesarul UE 

de gaze naturale va proveni în proporţie de 60% din Rusia, alţi furnizori 

importanţi fiind Norvegia şi Algeria. 

În perioada de referinţă, se anticipează ca o accentuare a crizei de apă 

potabilă în tot mai multe zone ale globului, ceea ce ar putea constitui un 

factor important de tensiuni şi conflicte în regiunile afectate, în special în 



Uniunea Europeană: sfidări şi priorităţi post-2006 167 

cele subdezvoltate. Rezultatul va fi o creştere a solicitărilor de asistenţă 

umanitară din partea UE care, în unele cazuri, ar putea fi însoţită de o 

prezenţa militară de sprijin. Emisiile de gaze de seră vor creşte, ducând, 

pe termen lung, la o încălzire globală lentă (de 0,4-1° C până în 2025). În 

Europa de Vest se vor accentua ploile torenţiale care vor cauza inundaţii 

şi furtuni, iar în zonele temperate ale continentului va creşte frecvenţa 

valurilor de căldură. În schimb, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia Centrală 

se vor confrunta cu lipsa ploilor şi extinderea deşertificării, cu efecte 

severe asupra resurselor de apă şi a agriculturii.  

Studiile citate anticipează că, în plan economic, triada UE – SUA – 

Japonia îşi va păstra poziţia de lider, dar China şi India vor continua să 

crească economic, mutând centrul economiei mondiale în Asia. În ambele 

ţări, succesul economic va depinde însă de reformele interne şi de apro-

vizionarea cu energie. Dezvoltarea societăţii informaţionale va duce la 

integrarea pieţelor şi va stimula continuarea globalizării şi a creşterii 

economice. Această dezvoltare va fi benefică pentru ţările şi regiunile per-

formante, în timp ce altele vor deveni tot mai marginalizate. Ca o 

consecinţă, în timp ce în unele cazuri creşterea interdependenţei economice 

va reduce riscul de conflicte interstatale, în alte zone vor apare noi linii de 

divergenţe, iar conflictele regionale ar putea avea impact economic asupra 

UE, obligând-o să se implice tot mai mult în promovarea stabilităţii în 

regiunile respective. Creşterea PIB în UE va fi mai lentă decât în SUA.  

În plan cultural şi societal, tendinţele de evoluţie sunt strâns legate de 

regiuni, ţări şi grupuri sociale. Odată cu adâncirea discrepanţelor între 

bogaţi şi săraci, se vor amplifica diferenţele culturale şi de valori, creând 

un teren fertil pentru recrutări în scopuri teroriste. Folosirea internetului 

ca sursă primară de informaţie, comandă şi control în activităţile teroriste 

va face ca operaţiunile de informare în timp real să devină tot mai 

importante în combaterea acestor ameninţări. Progresele în tehnologia 

informaţiei, avansarea în domeniile nanotehnologiei şi biotehnologiei vor 

constitui, deopotrivă, oportunităţi şi ameninţări, dat fiind accesul la ele şi 

al unor actori ostili. Generalizarea tehnologiei informaţiei va afecta viaţa 

privată a cetăţeanului, va face societatea mai vulnerabilă la atacurile elec-

tronice şi va adânci diferenţele între regiunile care au acces la revoluţia IT 

şi cele care nu pot beneficia de ea.  

În planul securităţii, se estimează că, în timp ce actuala noţiune de 

securitate pune accent pe capacitatea statelor sau a organizaţiilor de a 
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controla un teritoriu definit, viitoarele definiţii vor accentua mai mult 

securitatea fiinţei umane. Genocidul, tratamentele inumane şi violarea 

masivă a dreptului la hrană sau la sănătate sunt exemple de încălcări ale 

securităţii umane care pot duce la reacţii şi acţiuni din partea comunităţii 

internaţionale. 

În ceea ce priveşte conflictele, sursele acestora pot deveni mai puţin 

predictibile decât în prezent. Cele mai probabile surse de conflict în viitor 

sunt considerate competiţia pentru energie, resurse naturale şi apa, rivali-

tăţile globale sau regionale, diferenţele culturale sau de valori, tensiunile 

în creştere între bogaţi şi săraci, statele-problemă şi disputele nesoluţio-

nate. Ameninţările vor include tot mai mult grupări teroriste sau alţi actori 

non-statali marginali care nu se supun reglementărilor internaţionale. 

Drept rezultat, disputele, tensiunile, crizele şi conflictele pot să apară 

rapid şi neaşteptat, cu intensitate impredictibilă. Este de aşteptat ca 

frecvenţa ameninţărilor de mică intensitate să crească şi să apară alte două 

categorii de ameninţări-cheie care vor afecta direct interesele de securitate 

ale Uniunii Europene: cel mai frecvent risc de securitate pentru UE îl vor 

reprezenta ameninţările asimetrice (de genul terorismului internaţional 

sau statele-problemă); pe lângă acestea, pot să reapară conflicte între state 

– inclusiv în proximitatea geografică a UE –, legate, în special, de 

controlul asupra resurselor naturale şi de energie sau asupra unor teritorii. 

Viitoarele crize sau conflicte vor avea simultan aspecte militare şi civile. 

Pentru a le preveni şi contracara, UE va trebui să fie aptă să sprijine 

promovarea stabilităţii în acele regiuni. 

Toate aceste tendinţe globale vor trebui luate în calcul ca factori de 

influenţă în evoluţia principalelor dosare aflate pe agenda UE: Tratatul 

Constituţional şi reforma instituţională, continuarea procesului de extin-

dere, realizarea unei politici energetice europene care să sigure securitatea 

aprovizionării cu energie a UE, aprofundarea PESC/PESA, reforma 

politicii agricole comune, migraţia, strategia Lisabona, relaţia transatlan-

tică, relaţia UE cu Rusia, evoluţiile din Balcanii Occidentali, politica 

europeană de vecinătate, procesul de pace din Orientul Mijlociu, soluţio-

narea conflictelor îngheţate, evoluţiile din Irak, Afganistan, Iran etc. 

Dintre temele majore enumerate, două par a se distinge prin miza lor 

pe termen lung, deoarece condiţionează însăşi funcţionarea şi dezvoltarea 

ulterioară a Uniunii Europene. Este vorba de finalizarea reformei institu-

ţiilor europene şi de securitatea accesului la resursele energetice. Prima 
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temă este importantă pentru că actualele instituţii comunitare, create în 

urma cu 50 de ani, au fost concepute să funcţioneze pentru o Comunitate 

de şase state, iar astăzi UE reuneşte de 4,5 ori mai mulţi membri, ceea ce 

impune adaptarea lor obligatorie la noile realităţi, pentru a evita un blocaj 

instituţional major care ar putea fi fatal Uniunii.  

A doua, deoarece dacă principalele instituţii ale UE (Comisia, Consi-

liul European, Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European) pot fi 

considerate „motorul comun” ce creează şi urmăreşte aplicarea politicilor 

europene, asigurarea resurselor de energie necesare prosperităţii statelor 

membre şi cetăţenilor acestora constituie „combustibilul” fără de care 

progresul Europei şi solidaritatea acesteia nu ar putea fi concepute.  

Despre dezbaterea privind reforma instituţiilor UE şi importanţa sa 

crucială pentru funcţionarea unei Uniuni cu 27 sau mai multe ţări membre 

am scris în mod repetat, începând cu Convenţia asupra viitorului Europei, 

continuând cu Conferinţa Interguvernamentală în urma căreia a rezultat 

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa semnat la Roma, la 

29 octombrie 2004 şi cu încercările de depăşire a blocajului ratificării 

acestuia, determinat de eşecul referendumurilor din Franţa şi Olanda. 

Tratatul Constituţional a fost ratificat până în prezent de 17 state membre 

ale UE (inclusiv România şi Bulgaria). Finlanda, care asigură preşedinţia 

în exerciţiu a Consiliului UE, a anunţat că doreşte finalizarea procedurii 

parlamentare de ratificare până la sfârşitul anului 2006. 

Vom reaminti aici doar principalele elemente de noutate pe care 

intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional, prevăzută iniţial pentru 1 

noiembrie 2006, dar amânată sine die, le-ar aduce în peisajul juridic al 

arhitecturii instituţionale europene: 

– noul Tratat ar introduce sistemul de vot cu dublă majoritate în 

Consiliul UE, conform căruia deciziile cu majoritate calificată presupun 

sprijinul a 55% din statele membre, reprezentând 65% din populaţia 

Uniunii. Carta Drepturilor Fundamentale a UE a fost inclusă în Tratat, 

primind forţă juridică. Tratatul Constituţional deschide, astfel, calea spre 

aderarea ulterioară a UE la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Foarte important este faptul că Uniunea Europeană ar primi personalitate 

juridică unică. Noul Tratat asigură o mai bună definiţie a competenţelor 

UE în raport cu statele membre, simplifică instrumentele legislative şi 

executive ale Uniunii şi stabileşte o ierarhie a normelor europene.  
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– a fost creată funcţia de Preşedinte al Consiliului European, ales prin 

vot cu majoritate calificată de către şefii de stat sau de guvern ai statelor 

membre, pentru un mandat de 2,5 ani, reînnoibil o singură dată. Conform 

TC, preşedinţia Consiliului UE ar urma să fie exercitată de o echipă de 

câte 3 state membre, pentru o perioadă de 18 luni; fiecare membru al 

echipei va prezida ansamblul formaţiunilor Consiliului, cu excepţia 

Consiliului Relaţii Externe. S-ar înfiinţa postul de Ministru de Externe al 

UE, titularul său fiind vicepreşedinte al Comisiei Europene şi cel care va 

prezida Consiliul Relaţii Externe. Ministrul de Externe al UE va fi asistat 

de către un Serviciu de Acţiune Externă (Serviciul diplomatic al UE) 

compus din funcţionari ai Comisiei, Secretariatului General al Consiliului 

şi din personal detaşat din serviciile diplomatice naţionale. Între 2004- 

2014, Comisia Europeană ar fi formată din câte un naţional al fiecărui 

stat, după care Colegiul va fi redus la 2/3 din numărul total al ţărilor 

membre, exceptând situaţia când Consiliul European ar decide altfel 

(Tratatul de la Nisa prevede şi el o reducere a numărului de comisari, 

începând cu 2009). Preşedintele Comisiei va fi ales de către Parlamentul 

European. 

– tratatul Constituţional renunţă la sistemul „pilonilor UE” introdus în 

1993 prin Tratatul de la Maastricht (conform căruia Uniunea Europeană 

are 3 „piloni”: Comunitatea Europeană, PESC şi cooperarea în materie de 

JAI), aceleaşi instrumente şi proceduri juridice urmând a fi aplicate 

într-un cadru instituţional unic. Legile europene şi legile cadru rămân 

singurele instrumente pe care Uniunea le poate adopta, iar procedura de 

codecizie între Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European devine regula 

pentru adoptarea deciziilor comunitare. Câmpul de aplicare a deciziei cu 

majoritate calificată este extins de TC la noi domenii-cheie: imigrare, 

controlul la frontiere, cooperarea judiciară penală, proprietatea intelectuală, 

cultura, protecţia civilă, securitatea socială a muncitorilor imigranţi.  

– noul proiect de Tratat prevede şi posibilitatea dezvoltării unei 

veritabile apărări europene şi introduce o clauză de solidaritate a statelor 

UE în faţa unui atac extern asupra unuia dintre ele. Un nou mecanism de 

„cooperare structurată” permanentă ar urma să fie stabilit în materie de 

PESC şi în domeniul apărării, permiţând unui grup de state membre să 

coopereze mai strâns. Este introdusă o inovaţie procedurală numită 

„clauza pasarela” prin care Consiliul European va putea să decidă că, în 

anumite domenii, votul cu unanimitate să fie înlocuit de cel cu majoritate 
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calificată, fără să fie necesară revizuirea Tratatului, cu condiţia ca nici un 

parlament naţional să nu se opună. Este întărită astfel posibilitatea 

constituirii unor „cooperări consolidate”, dacă acestea regrupează cel 

puţin 1/3 din statele membre UE, permiţându-le să avanseze mai rapid pe 

calea integrării într-un anumit domeniu, în interiorul Uniunii.  

– începând cu alegerile din 2009, Parlamentul European ar urma să 

aibă 750 eurodeputaţi (faţă de 736 în prezent). O eventuală intrare în 

vigoare a Tratatului Constituţional va consolida rolul PE deoarece, cu 

câteva excepţii, acesta va adopta legile europene împreună cu Consiliul, 

iar competenţele sale bugetare şi de control vor creşte. Parlamentele 

naţionale sunt asociate şi ele la construcţia europeană, fiind mai bine 

informate şi implicate direct în controlul principiului subsidiarităţii. 

– tratatul Constituţional recunoaşte dimensiunea socială a Uniunii, 

menţionând între obiectivele acesteia dezvoltarea unei economii sociale 

de piaţă şi progresul social, extinde competenţele UE în domeniul sănă-

tăţii publice şi creează o bază juridică europeană pentru serviciile de 

interes general. În domeniile justiţiei şi afacerilor interne, prevede înfiin-

ţarea unui Parchet European competent în lupta contra fraudelor la 

bugetul comunitar, dar şi împotriva criminalităţii grave cu dimensiune 

transfrontieră, în timp ce Eurojust (instanţa de coordonare judiciară între 

statele membre) va putea declanşa anchete şi propune începerea urmăririi 

penale. Tot în premieră, Tratatul include şi o clauză care permite unui stat 

membru să părăsească Uniunea dacă doreşte acest lucru.  

– nu în ultimul rând, intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional ar 

reduce volumul textelor juridice de bază ale UE de la 2800 de pagini, 

conţinute în 17 tratate diferite, la un singur document cu 560 de pagini. 

Toate aceste inovaţii au rămas, deocamdată, în stadiul de proiect, 

aprobat de unii, privit cu rezerve de alţii şi respins de două state membre. 

Imposibilitatea finalizării ratificării TC în termenul scontat, dar, mai ales, 

şansele reduse ca acest lucru să se realizeze în forma sa actuală pun sub 

semnul întrebării atât aprofundarea procesului de integrare europeană, cât 

şi continuarea extinderii UE, deoarece Tratatul de la Nisa prevede meca-

nisme de funcţionare pentru o Uniune cu cel mult 27 de membri. 

Diferite scenarii au fost avansate în ultimele luni în încercarea de a 

debloca acest dosar. Recent, a fost constituit un „Grup informal de 

reflecţie”, format din înalţi oficiali europeni grupaţi în jurul ministrului 

italian de interne, Giuliano Amato, fost vicepreşedinte al Convenţiei 
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Europene. Concluziile primei reuniuni a grupului, desfăşurată la Roma, la 

29-30 septembrie 2006, sunt ca actualul text al TC trebuie modificat, 

sacrificând forma pentru a salva substanţa documentului. Grupul a dezbă-

tut diferitele propuneri circulate în ultimele luni, inclusiv ideea minis-

trului francez de interne, Nicolas Sarkozy, de redactare a unui mini-tratat, 

dar şi concepţia premierului belgian Guy Verhofstadt privind crearea unui 

„nucleu dur” al UE, format din statele membre ale zonei euro. Lucrurile 

sunt complicate şi de faptul că TC a fost deja ratificat de 2/3 din statele 

UE (dacă includem aici şi Finlanda, unde procedurile de adoptare sunt în 

fază finală). Unele ţări membre propun o formula de cherry picking 

(„decuparea” TC, cu alegerea şi ratificarea doar a anumitor prevederi din 

conţinutul acestuia), însă această soluţie este nerealistă, deoarece fiecare 

ar dori să selecteze altceva; altele cer renegocierea întregului text, care ar 

putea dura ani de zile. Majoritatea analiştilor sunt de acord că aceste două 

scenarii trebuie evitate. Eurodeputatul britanic Andrew Duff, membru 

activ al Convenţiei Europene, propunea recent preluarea integrală a 

preambulului şi a primelor două părţi din TC (Definiţia şi obiectivele 

Uniunii şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii) şi renegocierea 

părţii a treia (Politicile şi funcţionarea Uniunii). Dar principalele elemente 

de noutate se regăsesc în primele două părţi, în timp ce partea a treia reia 

esenţialmente conţinutul actualelor politici ale UE – 85% din Tratatul 

Constituţional reprezintă angajamente ale statelor membre deja în vigoare, 

în baza Tratatului de la Nisa. Pe de altă parte, TC reprezintă rodul unui 

compromis în care unele state membre au acceptat un anumit articol în 

partea I, de exemplu, în schimbul unei prevederi din partea a III-a. Pericolul 

a fost semnalat şi de comisarul european pentru comunicare, Margot 

Wallstrom, membră a „Grupului Amato”, care consideră că viitoarele 

dezbateri nu ar trebui să se îndepărteze prea mult de la textul TC şi că 

punctele asupra cărora compromisul a fost atins după negocieri dificile nu 

ar mai trebui redeschise (cum sunt regulile privind votul cu dublă 

majoritate, postul de ministru de externe al UE, competentele sporite pentru 

PE, Carta Drepturilor Fundamentale), deoarece „Uniunea Europeană nu îşi 

poate permite un al doilea eşec”. Pe aceeaşi linie se înscrie şi poziţia 

premierului irlandez, Bertie Ahern, care apreciază că renegocierea completă 

a TC sau un acord fragmentar ar însemna un recul pentru UE şi consideră 

că ar trebui modificat contextul politic, astfel încât TC să fie „revitalizat” 

drept unica formulă realistă de conturare a viitorului Europei.  
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Într-un discurs ţinut la Colegiul Europei de la Bruges, la 16 octombrie 

a.c., preşedintele Parlamentului European, Josep Borrell, recunoştea că 

nu există încă un „plan B”, dar că principalele scenarii evocate privind 

viitorul TC sunt renegocierea întregului text, menţinerea sa în forma 

actuală, o formulă de cherry picking sau abandonarea completă a ideii de 

Constituţie Europeană (nu doar a numelui, ci şi a substanţei), în aştep-

tarea unui moment mai favorabil acestui proiect. 

Multe speranţe se leagă de viitoarea preşedinţie germană a UE 

(semestrul I din 2007), însă oficialii germani au avertizat asupra riscului 

unor aşteptări nerealiste, deoarece grăbirea procesului de relansare a TC 

ar putea duce la un efect contrar şi la blocarea definitivă a proiectului. 

Cancelarul federal Angela Merkel estima că UE ar putea avea un nou 

Tratat până în anul 2009, iar preşedintele Comisiei Europene, Jose 

Manuel Durão Barroso, afirma la 18 octombrie 2006 că „avem o mare 

ocazie de a revigora Constituţia, datorită aniversării în 2007 a 50 de ani 

de la fondarea Europei”.  

Aşa cum am menţionat, în această ecuaţie privind viitorul construcţiei 

comunitare o altă temă prioritară o va constitui securitatea aprovizionării 

Uniunii Europene cu energie. Comisia Europeană a publicat, în martie 

2006, Cartea Verde intitulată „A European Strategy for Sustainable, 

Competitive and Secure Energy”, pe baza căreia este de aşteptat ca la 

Consiliul European din martie 2007 să fie adoptata o Politică energetică 

pentru Europa şi un Plan de acţiune în acest sens. În iunie 2006, 

Secretarul General al Comisiei Europene şi Înalt Reprezentant pentru 

PESC a prezentat documentul „An External Policy to Serve Europe’s 

Energy Interests”, în care arată că o aprovizionare sigură cu energie a UE 

necesită o combinaţie de politici interne şi externe, inclusiv PESC, şi 

propune o lista de zece obiective care să ducă la consolidarea securităţii 

energetice a Uniunii, de la promovarea unor parteneriate energetice trans-

parente cu terţe state, la diversificarea importurilor pe produse şi ţări, 

îmbunătăţirea capacităţilor de producţie şi export în ţările producătoare, 

asigurarea unui tranzit nediscriminatoriu şi crearea unor rezerve strategice 

gestionate în comun de mai multe ţări europene.  

Asigurarea securităţii energetice a UE la orizontul următoarelor 

decenii presupune însă două condiţii simultane: pieţe funcţionale şi diver-

sificarea surselor de aprovizionare. Prima condiţie poate fi îndeplinită 

dacă Uniunea Europeană îşi va extinde propria piaţă energetică la vecinii 
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săi, aplicând un set comun de reglementări privind comerţul, tranzitul şi 

protecţia mediului, care să includă nediscriminarea, concurenţa, transpa-

renţa şi obligativitatea respectării regulilor de piaţă. În acelaşi timp, 

securitatea energetică a UE poate fi întărită prin diversificarea surselor de 

energie, a originii geografice a acestora şi a rutelor de tranzit. Dezvoltarea 

conductelor internaţionale care transportă petrol din regiunea Marii 

Caspice şi Asia Centrala spre UE este considerată vitală, iar o abordare a 

securităţii energetice doar în plan bilateral (de exemplu, prin acorduri 

bilaterale cu Rusia, care deţine primul loc în lume în ceea ce priveşte 

resursele de gaze naturale, locul doi la rezervele de cărbune şi locul opt la 

rezervele de petrol) riscă să ducă la creşterea disfuncţionalităţilor siste-

mului energetic european. 

Din această perspectivă, zona Mării Negre va deveni un spaţiu 

inconturnabil pentru implementarea viitoarei politici energetice europene. 

Este, probabil, unul din motivele pentru care Comisia Europeană are în 

vedere elaborarea unui proiect de strategie a UE privind regiunea Mării 

Negre. Marea Neagră se va impune tot mai mult ca placă turnantă a 

Europei extinse, importanţa sa fiind, în primul rând, de natura geo-stra-

tegică, locul în care se întâlnesc direct interesele statelor riverane, cele ale 

SUA şi, din ce în ce mai evident odată cu aderarea României şi Bulgariei, 

interesele Uniunii Europene. Regiunea conţine unele dintre cele mai 

importante provocări pentru securitatea Europei pe termen mediu şi lung: 

de la migraţia ilegală la degradarea mediului, de la securitatea aprovi-

zionării cu energie la traficul ilegal cu droguri şi arme sau la conflictele 

îngheţate. Marea Neagră este şi un spaţiu de confluenţă între culturile 

ortodoxă, musulmană şi occidentală, iar avansarea geografică a comuni-

tăţii euro-atlantice spre Est face ca interdependenţele din această regiune 

să devină elemente majore în ecuaţia viitoarei evoluţii a Uniunii Euro-

pene, în primul rând din perspectiva accesului la resursele energetice şi de 

asigurare a securităţii. România a argumentat în mod constant în ultimii 

ani necesitatea unei iniţiative regionale coordonate şi cu un profil ridicat, 

ideea luând contur concret prin organizarea la Bucureşti, la 4-6 iunie 

2006, a summit-ului Forumului Marii Negre pentru Dialog şi Parteneriat. 

Existenţa unui număr mare de iniţiative regionale, care adesea se 

suprapun, a avut ca rezultat dispersia resurselor şi o imagine confuză 

asupra potenţialului şi importanţei arealului Mării Negre, făcând ca şi 

implicarea Uniunii Europene să fie limitată la câteva proiecte de mediu, 
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transporturi şi energie. Odată cu aderarea României şi Bulgariei, UE va 

trebui să aibă o abordare mult mai sistematică asupra zonei, deoarece 

Marea Neagră devine parte a frontierei sale răsăritene. Un „Plan de 

Acţiune multianual pentru Marea Neagră” ar putea fi soluţia problemei. 

 Analistul Fabrizio Tassinari de la prestigiosul Centre for European 

Policy Studies din Bruxelles identifica, într-un studiu intitulat „A Synergy 

for Black Sea Regional Cooperation: Guidelines fon an EU Initiative”, 

cinci domenii prioritare unde s-ar putea construi parteneriate sectoriale, 

din care să facă parte obligatoriu statele riverane şi Comisia Europeană, 

restul participărilor urmând a fi asigurate printr-o schemă cu geometrie 

variabilă.  

Aceste domenii ar fi protecţia mediului, energie, transport, securitate 

internă şi democraţie. Parteneriatele ar urma să fie compuse din statele 

riverane Mării Negre, împreună cu alte ţări vecine a căror participare este 

benefică în plan operaţional, Uniunea Europeană, organizaţii internaţio-

nale relevante, organisme financiare internaţionale şi actori neguverna-

mentali. Fiecare parteneriat ar urma să fie condus de un actor sau meca-

nism cu experienţă în domeniul respectiv. Astfel, Parteneriatul pentru 

Mediu ar putea avea ca mecanism conducător Taskforce-ul DABLAS 

(structura de lucru a Comisiei Europene menită să sprijine coordonarea 

cooperării regionale în domeniul protecţiei mediului între Comisia Mării 

Negre, Comisia Dunării, statele dunărene şi cele riverane Mării Negre, 

precum şi instituţiile financiare internaţionale implicate), membrii săi 

fiind cei enumeraţi. Parteneriatul pentru Energie s-ar baza pe acordul 

INOGATE (Interstate Oil and Gas to Europe) lansat de UE, care 

reuneşte 21 de state şi este operaţional din 2001. Parteneriatul pentru 

Transport ar avea ca mecanism principal acordul TRACECA (Transport 

Corridor Europe-Caucasus-Asia), lansat tot de UE în 1993 şi care 

reuneşte 14 ţări şi Asia Centrala şi regiunea Mării Negre. Parteneriatul 

pentru Securitate Internă s-ar sprijini pe structura OCEMN, prin acor-

durile acesteia privind combaterea crimei organizate (1998) şi asistenţă în 

situaţii de urgenţă provocate de dezastre (2003), la care s-ar adăuga 

Centrul SECI de la Bucureşti. În fine, Fabrizio Tassinari sugerează că 

Parteneriatul pentru Democraţie ar putea fi structurat pe scheletul recentei 

Comunităţi a Opţiunii Democratice (Community of Democratic Choice) 

şi a organizaţiei regionale GUAM (care reuneşte Georgia, Ucraina, 

Azerbaijan şi Republica Moldova), recent reformată.  
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Adăugăm că „umbrela” optimă sub care aceste parteneriate s-ar 

dezvolta ar putea-o constitui Forumul Mării Negre pentru Cooperare şi 

Parteneriat, lansat de România în iunie 2006. 

 De succesul soluţiilor pe care liderii europeni le vor găsi pentru 

binomul „instituţii europene adaptate secolului XXI – resurse energetice 

pentru următoarele decenii”, depinde dacă UE va continua să se extindă 

şi să-şi aprofundeze integrarea politică sau, din contră, vom asista la o 

evoluţie inversă, de la integrat spre interguvernamental, cu renaţionali-

zarea politicilor comune, o concurenţă acerba intra-europeană şi transfor-

marea UE într-un vast spaţiu economic, deschis celor patru libertăţi, poate 

prosper, dar fără ambiţii de jucător politic global.  

           

noiembrie 2006 

 

Notă de final (decembrie 2007):  

Ceea ce a urmat în dosarul reformei instituţionale a Uniunii Euro-

pene după luna noiembrie 2006, se regăseşte în prima parte a acestui 

volum. Prin articolele reunite aici, am încercat să prezint, într-o înlăn-

ţuire logică şi, pe cât posibil, cronologică, acoperind un interval de cinci 

ani (2003-2007), o parte infimă din povestea fascinantei aventuri euro-

pene care a debutat în 1950 cu Declaraţia Schuman. Istoria proiectului 

european continuă astăzi prin Tratatul de la Lisabona şi sunt convins că, 

într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, va conduce la o Uniune 

Europeană de dimensiunea continentului, unită în jurul diversităţii 

popoarelor sale şi a valorilor comune pe care le promovează, integrată şi 

solidară, actor global inconturnabil într-o lume a interdependenţelor. 


