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Introducere 
 
Secolul 21 aduce noi provocări, precum globalizarea, securitatea energetică, lupta împotriva 
încălzirii globale, imigraţia, combaterea terorismului, dar, în acelaşi timp, deschide noi 
perspective. Societatea europeană dispune de creativitatea şi de capacităţile necesare pentru a 
face faţă acestor provocări. Cu toate acestea, pentru a păstra şi consolida aceste valori, Europa 
trebuie să se adapteze şi să se pregătească pentru schimbare şi, în plus, trebuie să se doteze cu 
mijloacele necesare pentru a-şi transpune intenţiile în fapte.  
 
Statele membre nu pot face faţă singure provocărilor din prezent şi din viitor: aceste provocări 
nu pot fi abordate eficient decât în mod colectiv, iar instrumentele necesare pentru a face acest 
lucru vor fi, în sfârşit, create. Aceasta este misiunea Uniunii Europene (UE) şi motivul pentru 
care ea trebuie să dispună de tratate, instituţii şi metode bune de lucru. 
 
Instituţiile şi metodele de lucru trebuie să beneficieze de un proces decizional simplificat, 
adaptat la mutaţiile rapide din lumea actuală. În plus, ele trebuie să fie democratice, societatea 
europeană modernă având aşteptări mari la nivel de legitimitate, de transparenţă şi de 
responsabilitate. Legitimitatea proiectului european trebuie să se bazeze nu numai pe actele sale, 
ci şi pe modul său de funcţionare. 
 
Deşi ratificat în majoritatea statelor membre, Tratatul Constituţional nu a reuşit să întrunească 
unanimitatea. Perioada de reflecţie ulterioară a servit, totuşi, drept trambulină pentru Uniunea 
Europeană în vederea formulării unor noi piste posibile. 
 
Ţinând seama de împotmolirea procesului de ratificare a Tratatului Constituţional, era urgent să 
se reformeze modul de funcţionare a Europei. 
 
Au fost finalizate diferite etape care duc la un regulament instituţional, fie că este vorba de 
cadrul adoptat de Consiliul European din iunie 2006, de declaraţia de la Berlin din martie 2007 
sau de acordul global din iunie 2007 privind aspectele care trebuie reformate. În paralel, UE le-a 
confirmat cetăţenilor europeni că este hotărâtă să îşi reformeze politicile, atât în domeniul 
creşterii economice, cât şi în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă, energia, migraţia, 
schimbarea climatică şi inovaţia.  
 
În urma unei perioade de consultări politice, Consiliul European din iunie 2007 a decis să 
convoace o conferinţă interguvernamentală (CIG) în luna iulie a aceluiaşi an. În acest scop, a 
fost adoptat un mandat precis, pentru a se delimita diferitele elemente ale reformei. Prin urmare, 
CIG va avea ca misiune să adopte textul unui tratat menit să consolideze eficienţa şi 
legitimitatea democratică a Uniunii extinse şi să îmbunătăţească coerenţa acţiunii sale externe. 
 
Prezenta notă relatează drumul către un nou tratat şi analizează impactul acestuia asupra 
politicilor structurale şi de coeziune. În plus, aceasta examinează reacţiile şi contribuţiile 
principalilor actori, instituţii europene şi reprezentanţi ai societăţii civile: Parlamentul, Comisia, 
Banca Centrală Europeană, Comitetul Regiunilor, Confederaţia Europeană a Sindicatelor, pentru 
a nu cita decât câţiva dintre aceştia.  
 
În sfârşit, prezenta notă face un raport al tipului de ratificări prevăzute în urma adoptării textului 
definitiv. 
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1.  Drumul către CIG 
 
Contribuţia Parlamentului European la Consiliul European din 21-22 iunie 2007 era prezentată 
sub forma unui raport întocmit de Elmar Brok1 şi de Enrique Baron Crespo2 cu titlul 
„Continuarea procesului constituţional al UE”. Acest raport a fost adoptat cu o largă majoritate 
la 7 iunie 2007. 
 
Principalul mesaj al raportului este acela că Parlamentul European se va opune oricărui proiect 
de nou tratat care nu ar consolida democraţia, transparenţa şi drepturile cetăţenilor. Deputaţii şi-
au reafirmat susţinerea acordată conţinutului şi substanţei Tratatului Constituţional pe care 
doresc să îl apere. Astfel, Parlamentul European a insistat, în special, asupra păstrării tuturor 
principiilor de bază, inclusiv dubla natură a Uniunii - uniune de state şi de cetăţeni - supremaţia 
legislaţiei europene, noua tipologie a actelor şi procedurilor, ierarhia normelor şi personalitatea 
juridică a UE. Deputaţii au solicitat, de asemenea, păstrarea Cartei Drepturilor Fundamentale şi 
a caracterului său obligatoriu din punct de vedere juridic.  
 
Pe de altă parte, Parlamentul solicită ca viitorul tratat să ţină seama de „aspectele esenţiale” care 
au fost analizate în perioada de reflecţie şi să clarifice alte aspecte deja abordate în Tratatul 
Constituţional, precum: lupta împotriva schimbării climatice, solidaritatea europeană în 
domeniul energetic, o politică de migraţie coerentă, modelul social european în contextul 
schimbării demografice şi al globalizării, lupta împotriva terorismului, dialogul dintre civilizaţii, 
mecanismele comune eficiente de coordonare a politicilor economice în zona euro (păstrându-
se, în acelaşi timp, rolul Băncii Centrale Europene la nivel de politică monetară, în conformitate 
cu tratatele), criteriile de eligibilitate şi procedurile de aderare la Uniune.  
 
În plus, deputaţii au amintit că Parlamentul European, „în calitate de unică instituţie a Uniunii 
Europene aleasă prin sufragiu universal direct”, trebuie să fie asociată în totalitate la lucrările 
CIG la toate nivelurile „şi într-o mai mare măsură decât în cazul CIG din 2003 şi din 2004”. 
 
Acest mesaj a fost susţinut de apelul comun al Parlamentului European şi al parlamentelor 
naţionale din 27 de ţări membre ale UE, care s-au reunit la Bruxelles la 12 iunie 2007 pentru a-i 
solicita Consiliului European din 21-22 iunie privind viitorul tratat al UE să păstreze substanţa 
Tratatului Constituţional. Cu ocazia acestei a treia conferinţe parlamentare comune, intitulată 
„Viitorul Europei: împreună… dar în ce fel?”, deputaţii naţionali ai statelor membre au insistat, 
de asemenea, asupra respectării subsidiarităţii şi a proporţionalităţii şi au pledat pentru un rol de 
control mai important al parlamentelor naţionale în cadrul procesului legislativ comunitar, fără a 
cere, totuşi, mai mult decât ceea ce este deja prevăzut în proiectul de Tratat Constituţional. 
 
1.1.  Deciziile luate în cadrul Consiliului European   
 
Negocierile care au precedat Consiliul European din 21-22 iunie 2007 au fost lungi şi dificile, 
dar, în cele din urmă, a fost smuls un acord privind convocarea şi mandatul CIG care va fi 
responsabilă de finalizarea şi adoptarea noului Tratat al UE. Tensiuni de o intensitate rară au 
marcat negocierile cu Polonia pe tema dublei majorităţi. Toţi participanţii au trebuit să facă 
unele concesii, însă preşedinţia germană (în frunte cu cancelarul Angela Merkel) a reuşit să 
scoată dezbaterile din starea de paralizie şi să deschidă drumul spre un nou tratat menit să 
consolideze eficienţa UE. 

                                                 
1 Membru al Partidului Popular European (creştini-democraţi) şi al democraţilor europeni. 
2 Membru al Partidului Socialist European. 
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Consiliul European a convenit că, după doi ani de incertitudine în ceea ce priveşte procesul de 
revizuire a tratatelor, venise momentul rezolvării acestei probleme pentru a putea progresa. Între 
timp, perioada de reflecţie făcuse posibilă desfăşurarea unei vaste dezbateri publice şi 
contribuise la pregătirea terenului pentru găsirea unei soluţii.  
 
În acest scop, Consiliul European a invitat viitoarea preşedinţie (portugheză) să convoace o CIG 
la sfârşitul lunii iulie 2007, imediat ce cerinţele juridice vor fi fost îndeplinite. 
 
1.2.  Convocarea şi desfăşurarea CIG 
 
CIG trebuie să îşi desfăşoare lucrările în conformitate cu mandatul acordat de Consiliul 
European. Ea a fost deschisă la 23 iulie 2007 şi ar trebui să adopte Tratatul de modificare al UE 
foarte probabil cu ocazia Consiliului Informal din 18-19 octombrie 2007 de la Lisabona sau, în 
orice caz, înainte de sfârşitul lui 2007, în scopul de a lăsa suficient timp pentru ca tratatul care 
va fi adoptat să fie ratificat înainte de alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2009.  
 
CIG se va desfăşura sub autoritatea globală a şefilor de stat sau de guvern, asistaţi de membrii 
Consiliului „Afaceri Generale şi Relaţii Externe”. Reprezentantul Comisiei va participa la 
lucrările conferinţei. Parlamentul European, cu trei reprezentanţi (Elmar Brok3, Enrique Baron 
Crespo4, Andrew Duff5), va fi asociat în mod strict şi concret la lucrările conferinţei. 
Preşedintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, va putea asista la şedinţele CIG la 
nivelul şefilor de stat şi de guvern. Secretariatul General al Consiliului va asigura secretariatul 
conferinţei. 
 
Experţilor juridici (câte doi pentru fiecare delegaţie) le va reveni sarcina de a elabora proiectul 
de text. Aceiaşi experţi se vor întâlni ulterior în mod regulat începând cu ultima săptămână a 
lunii august pentru a studia textul mai în detaliu, înaintea unei discuţii cu ocazia reuniunii 
informale de tip „Gymnich” din 7-8 septembrie 2007 de la Viana do Castelo, Portugalia, în 
cadrul căreia miniştrii vor aborda punctele cele mai dificile.  
 
Chiar dacă aspectele esenţiale ale lucrărilor CIG vor fi dirijate de un grup de jurişti, preşedinţia 
portugheză doreşte, totuşi, să dea un caracter deschis şi transparent acestei CIG, deoarece este 
vorba de un proces ai cărui destinatari nu sunt numai statele membre şi instituţiile, ci şi cetăţenii. 
Din acest motiv, toate documentele CIG vor fi făcute publice pe site-ul web al preşedinţiei 
portugheze: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Mandatul acordat CIG 
 
Consiliul European din iunie 2007 a adoptat un mandat precis, rezultat al unui compromis 
elaborat cu multă atenţie, ceea ce garantează că CIG va fi mai degrabă tehnică decât politică şi 
că nu va putea fi făcută nicio cerere suplimentară. În paralel cu numeroase aspecte pozitive, 
acest compromis înseamnă că anumite modificări adoptate în cadrul CIG din 2004 au fost 
abandonate şi că unor state membre le-a fost acordat un anumit număr de derogări. Eliminarea 
câtorva elemente, din care unele cu caracter simbolic (drapelul, imnul şi moneda UE), precum şi 
a unor schimbări care împiedică lizibilitatea textului tratatului, constituie elementele necesare 
pentru un acord global care poate fi adoptat de toate statele membre.  
                                                 
3 Cf. supra. 
4 Cf. supra. 
5 Membru al Alianţei democraţilor şi liberalilor pentru Europa. 

PE 397.235 3

http://www.eu2007.pt/


Tratatul de modificare şi impactul său asupra politicilor structurale şi de coeziune 

 
Pentru Angela Merkel reuniunea la nivel înalt a reprezentat un succes, nu numai deoarece a 
permis ajungerea la un acord cu privire la viitorul tratat „care să păstreze substanţa Constituţiei 
Europene”, ci şi deoarece a fost posibil să se evite - in extremis - ruptura care ar fi cauzat, 
potrivit domniei sale, o „pierdere a încrederii” şi unele scindări adânci în Europa. 
 
Preşedinţia portugheză a declarat prin vocea ministrului Afacerilor Externe şi actualului 
preşedinte al Consiliului UE, Luis Amado, că CIG se va desfăşura „în respectarea strictă a 
mandatului acordat”, care constituie „baza şi cadrul exclusiv al lucrărilor CIG”.  
 
Mandatul acordat CIG şi aprobat în unanimitate, este, la urma urmei, mult mai mult decât un 
simplu mandat. El menţionează, cu precizie şi în detaliu, conţinutul noului tratat. Prin urmare, 
lectura atentă a „Concluziilor preşedinţiei” dezvăluie deja conţinutul tratatului de modificare. 
Iată principalele elemente ale acordului (toate aplicabile odată cu intrarea în vigoare a tratatului, 
adică, în mod normal, începând cu 2009, cu excepţia dublei majorităţi): 
 
Observaţii generale. Viitorul tratat va modifica cele două tratate existente: actualul Tratat 
privind Uniunea Europeană (TUE), care îşi va păstra denumirea, şi „Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene”, care va deveni „Tratatul privind funcţionarea Uniunii” (TFU) (termenul 
„Comunitate” va fi înlocuit în întregul text al tratatului cu termenul „Uniune”). Aceste două 
tratate nu vor avea caracter constituţional. Terminologia care va fi utilizată va reflecta această 
schimbare: termenul „Constituţie” nu va fi utilizat, „ministrul Afacerilor Externe al Uniunii” se 
va numi „Înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate”, iar 
termenii „lege” şi „lege-cadru” vor fi abandonaţi, păstrându-se termenii actuali de „regulament”, 
„directivă” şi „decizie”.  

În plus, tratatele modificate nu vor conţine niciun articol care să menţioneze simbolurile UE, 
precum drapelul, imnul sau moneda.  

În ceea ce priveşte supremaţia dreptului comunitar, CIG va adopta o declaraţie care să 
reamintească jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE în materie. Articolul privind supremaţia 
dreptului comunitar nu va apărea în TFU, însă CIG va adopta declaraţia următoare (nr. 27), 
însoţită de avizul Serviciului Juridic al Consiliului:  

„Conferinţa reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a 
UE, tratatele şi legislaţia adoptată de Uniune în temeiul tratatelor primează asupra legislaţiei 
statelor membre, în condiţiile definite de jurisprudenţa menţionată anterior.  
 

Avizul Serviciului Juridic al Consiliului 
din 22 iunie 2007 

Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar reprezintă un 
principiu fundamental al respectivului drept. După părerea Curţii, acest principiu este 
inseparabil de natura specială a Comunităţii Europene. În momentul primei hotărâri din 
această jurisprudenţă constantă (hotărârea din 15 iulie 1964 în cauza 6/64, Costa vs. ENEL 1), 
supremaţia nu era menţionată în tratat. La fel se întâmplă şi în prezent. Faptul că principiul 
supremaţiei nu apare în viitorul tratat nu va schimba cu nimic existenţa acestui principiu, nici 
jurisprudenţa în vigoare a Curţii de Justiţie.” 
Carta Drepturilor Fundamentale. Chiar dacă textul integral al cartei nu va figura în tratat, 
Carta va avea un caracter obligatoriu în întreaga UE, cu excepţia Regatului Unit şi Poloniei. Pe 
de altă parte, ea va fi însoţită de o declaraţie unilaterală a Poloniei (nr. 51): 
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„Carta nu aduce în niciun fel atingere legislaţiei statelor membre în a adopta legi în domeniul 
moralităţii publice, dreptului familiei, precum şi în domeniul protecţiei demnităţii umane şi 
respectării integrităţii umane fizice şi morale.” 

La cererea delegaţiilor din aceste două ţări, protocolul nr. 7 precizează: 

  Carta nu extinde capacitatea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a niciunei alte curţi 
de pe teritoriul Poloniei sau al Regatului Unit de a considera că legile sau practicile 
Poloniei sau ale Regatului Unit contravin drepturilor, libertăţilor şi principiilor 
fundamentale ale Cartei;  

  nimic din Cartă nu creează pentru Polonia sau pentru Regatul Unit drepturi care să 
poată fi invocate în faţa unui tribunal, cu excepţia cazului în care Polonia sau Regatul 
Unit au prevăzut astfel de drepturi în legislaţiile lor naţionale;  

  
 în cazul în care o dispoziţia a Cartei face referire la dreptul şi practicile interne, aceasta 

se va aplica Poloniei sau Regatului Unit numai în măsura în care drepturile şi 
principiile pe care le conţine sunt recunoscute de dreptul şi practicile Poloniei sau ale 
Regatului Unit. 

 
Experţii juridici care pregătesc versiunea definitivă a proiectului au ajuns în cele din urmă la un 
consens. Astfel, textul integral al Cartei va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE, în tratat urmând 
să existe o trimitere la această publicare. Carta va fi, de asemenea, proclamată în mod solemn de 
preşedinţii celor trei instituţii (Consiliul, Comisia, Parlamentul European) înainte de semnarea 
tratatului. Derogările acordate Regatului Unit şi Poloniei în legătură cu aplicarea Cartei pe 
teritoriul lor vor fi menţionate în protocoale. 
 
Dispoziţii privind instituţiile. Schimbările instituţionale aprobate în cadrul CIG din 2004 vor fi 
incluse în Tratatul privind UE şi, parţial, în Tratatul privind funcţionarea UE.  
 
Noul titlu III din Tratatul privind UE va oferi o vedere de ansamblu asupra sistemului 
instituţional şi va ţine seama de modificările aduse sistemului actual, adică articolelor referitoare 
la instituţiile Uniunii: Parlamentul European (noua componenţă), Consiliul European 
(transformarea într-o instituţie, fiind prevăzute inclusiv modalităţile de vot şi crearea funcţiei de 
preşedinte), Consiliul (introducerea sistemului de vot cu dublă majoritate şi schimbările aduse 
sistemului de preşedinţie semestrială a Consiliului, cu posibilitatea de a-l modifica), Comisia 
Europeană (noua componenţă şi consolidarea rolului preşedintelui său), ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii (crearea noii funcţii, a cărei denumire devine „Înaltul reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate”) şi Curtea de Justiţie a UE. 
 
Extinderea procedurii de codecizie. Recurgerea din ce în ce mai mare la codecizie (numărul 
de domenii va creşte de la 37 la 86) va pune Parlamentul European şi Consiliul pe picior de 
egalitate pentru cea mai mare parte a legislaţiei comunitare. Ea se va aplica, în special, în cazul 
anumitor domenii cheie, precum libertatea, securitatea şi justiţia. În plus, Parlamentul va fi dotat 
cu noi puteri importante în ceea ce priveşte bugetul şi acordurile internaţionale.  
 
Extinderea votului cu majoritate calificată. Majoritatea calificată va deveni regulă în cazul a 
51 de domenii suplimentare, dintre care amintim cooperarea judiciară şi poliţienească, educaţia 
şi politica economică. Unanimitatea va rămâne regula pentru politica externă, securitatea 
socială, fiscalitate şi cultură. Marea Britanie a obţinut o derogare în ceea ce priveşte cooperarea 
judiciară şi poliţienească. 
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Dubla majoritate. Soluţia aleasă în cele din urmă prevede mai multe faze înainte de aplicarea 
propriu-zisă a dublei majorităţi (55% din statele membre, ceea ce reprezintă minim 65% din 
populaţia UE) în 2017:  

  păstrarea dispoziţiilor Tratatului de la Nisa (ponderarea voturilor) până la 31 octombrie 
2014;  

  monitorizarea unei perioade tranzitorii începând cu 1 noiembrie 2014 până la 31 martie 
2017, în timpul căreia se va aplica dubla majoritate, mai puţin în cazul în care un stat 
membru solicită aplicarea dispoziţiilor Tratatului de la Nisa.  

În plus, până la 31 martie 2017, un stat membru va putea să invoce „compromisul de la 
Ioannina”. Acest compromis, adoptat în 1994, îi permite preşedinţiei să solicite o nouă 
deliberare a unui text în cazul în care un anumit număr de state membre doresc să se opună 
acestuia şi se apropie de minoritatea de blocare, fără a o atinge. Începând cu 1 aprilie 2017, 
aplicarea dublei majorităţi cu posibilitatea de a face apel la „compromisul de la Ioannina” va fi 
mai simplă decât în perioada tranzitorie. 
 
Preşedinţia permanentă. Desemnarea unui preşedinte al Consiliului European, care va prezida 
Uniunea, beneficiind de un mandat de doi ani şi jumătate, care se poate reînnoi o dată. Această 
nouă instituţie va pune capăt sistemului de preşedinţie prin rotaţie. Funcţia de preşedinte va fi 
incompatibilă cu orice altă responsabilitate naţională. 
 
Înaltul reprezentant al UE pentru Politica Externă şi de Securitate. La cererea mai multor 
ţări (Regatul Unit, Ţările de Jos, Republica Cehă), titlul de „ministru european” a fost eliminat. 
Viitorul „Înalt reprezentant” va îndeplini funcţiile exercitate până în acel moment de Înaltul 
reprezentant pentru Politică Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi de Comisarul european 
pentru Relaţii Externe. Acesta va fi vicepreşedinte al Comisiei şi va prezida Consiliul „Afaceri 
Generale”. 
 
Cooperări consolidate, acţiune externă, PESC. Dispoziţiile privind „cooperările consolidate” 
au fost îmbunătăţite şi vor putea fi lansate de către nouă state membre chiar şi în cazul în care 
acestea vor fi depăşit numărul de 27. Procedurile de acceptare a unor noi participanţi vor fi 
comunitare, mai puţin în cazul cooperărilor consolidate în domeniul apărării.   
 
În plus, CIG va adopta următoarea declaraţie (nr. 30): „Conferinţa subliniază faptul că 
dispoziţiile din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la politica externă şi de 
securitate comună, inclusiv crearea funcţiei de Înalt reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
Externe şi Politica de Securitate şi punerea în funcţiune a unui serviciu pentru acţiunea externă, 
nu aduc atingere competenţelor statelor membre, cele care există în prezent, de elaborare şi de 
dirijare a politicii lor externe şi nici reprezentării lor naţionale în ţările terţe şi în cadrul 
organizaţiilor internaţionale.  
 
Conferinţa reaminteşte, de asemenea, că dispoziţiile care guvernează politica comună în 
domeniul securităţii şi apărării nu prejudiciază natura specifică a politicii de securitate şi de 
apărare a statelor membre şi subliniază că UE şi statele sale membre vor rămâne legate prin 
dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi, în special, prin responsabilitatea principală care le 
revine Consiliului de Securitate şi statelor sale membre de a asigura menţinerea păcii şi a 
securităţii internaţionale”.  
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În plus, se va specifica în mod clar că PESC se supune unor norme şi proceduri speciale. Va fi 
prevăzută, de asemenea, o bază juridică proprie protecţiei informaţiilor cu caracter personal în 
domeniul PESC, cu privire la prelucrarea acestor informaţii de către statele membre în cazul 
desfăşurării unor activităţi legate de PESC sau de PESA, precum şi cu privire la circulaţia 
acestor informaţii. 
 
Cooperare judiciară. În capitolul privind cooperarea judiciară în materie civilă, articolul 
referitor la o astfel de cooperare va fi modificat în scopul de a le da un rol parlamentelor 
naţionale în cadrul „clauzei pasarelă” în domeniul dreptului familiei. 
 
În capitolele privind cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească, în 
articolele privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare, regulile minime privind 
definirea infracţiunilor penale şi a sancţiunilor, Parchetul European şi cooperarea poliţienească, 
va fi introdus un nou mecanism, care va permite anumitor state membre să avanseze într-un 
anumit dosar, oferindu-le, în acelaşi timp, altor state membre posibilitatea de a nu participa.  
 
În plus, domeniul de aplicare a Protocolului privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei (1997) 
va fi extins în vederea includerii, în ceea ce priveşte Regatul Unit, în aceleaşi condiţii, 
capitolelor privind cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească.  
 
Delimitarea competenţelor. CIG va adopta o declaraţie (nr. 28) cu privire la delimitarea 
competenţelor, potrivit căreia „... orice competenţă neatribuită Uniunii în cadrul tratatelor le 
aparţine statelor membre. În situaţia în care tratatele îi atribuie Uniunii o competenţă partajată 
cu statele membre într-un anumit domeniu, statele membre îşi exercită competenţa în măsura în 
care Uniunea nu şi-a exercitat competenţa sau a hotărât să înceteze să şi-o mai exercite. 
Ipoteza din urmă apare în situaţia în care instituţiile UE competente hotărăsc să abroge un act 
legislativ, în special pentru a garanta mai bine respectarea constantă a principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii”.  
 
În plus, va fi anexat un protocol (nr. 8) privind competenţele partajate. Acesta va preciza, în 
special, că „... în cazul în care Uniunea desfăşoară o acţiune într-un anumit domeniu, 
competenţa sa acoperă doar acele aspecte care sunt reglementate de actul aplicabil al Uniunii 
şi, prin urmare, nu acoperă întregul domeniu în cauză”. 
 
Controlul subsidiarităţii de către parlamentele naţionale. Parlamentele naţionale vor dispune 
de un mecanism de alertă precoce (îmbunătăţit în raport cu Tratatul Constituţional) pentru a 
contesta unele proiecte legislative europene care, după părerea lor, nu ar fi conforme cu 
principiul subsidiarităţii. Termenul de a redacta un aviz motivat în acest sens va creşte, astfel, de 
la şase la opt săptămâni. Comisia Europeană va trebui să reexamineze orice proiect contestat de 
o majoritate simplă a parlamentelor naţionale. În consecinţă, ea îşi va putea retrage, menţine sau 
modifica propunerea. În cazul în care alege să menţină propunerea contestată, Comisia va trebui 
să îşi justifice decizia printr-un aviz motivat. Respectivul aviz motivat, precum şi avizele 
motivate ale parlamentelor naţionale, vor trebui transmise organului legislativ al Uniunii în 
scopul de a fi luate în considerare în cadrul procedurii legislative.  
 
Acest lucru va declanşa o procedură specială. Înainte de a termina prima lectură în cadrul 
procedurii legislative ordinare, organul legislativ (Consiliul şi Parlamentul) analizează dacă 
propunerea legislativă este compatibilă cu principiul subsidiarităţii, ţinând seama, în special, de 
motivele invocate şi împărtăşite de majoritatea parlamentelor naţionale, precum şi de avizul 
motivat al Comisiei. Dacă, în virtutea unei majorităţi de 55% din membrii Consiliului sau a unei 
majorităţi de voturi exprimate în Parlamentul European, organul legislativ va considera că 
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propunerea nu este compatibilă cu principiul subsidiarităţii, examinarea propunerii legislative nu 
va fi continuată. 
 
Clauza de flexibilitate. La articolul referitor la această clauză va fi adăugat un alineat care va 
prevedea că respectivul articol nu poate servi drept bază pentru îndeplinirea unui obiectiv legat 
de PESC.  
 
În plus, CIG va adopta următoarea declaraţie (nr. 37): „Conferinţa subliniază că, în 
conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, articolul care 
face parte integrantă dintr-un sistem instituţional bazat pe principiul competenţelor atribuite, 
nu poate servi drept bază pentru extinderea competenţelor Uniunii în afara cadrului general 
creat de dispoziţiile tratatelor în întregul lor şi, în special, de acele dispoziţii care definesc 
misiunile şi activităţile Uniunii. În orice caz, respectivul articol nu poate fi folosit ca bază 
pentru adoptarea unor dispoziţii al căror efect ar fi unul de modificare a tratatelor, cu eludarea 
procedurii prevăzute în acest scop.” 
 
Servicii de interes general. Protocolul nr. 9 privind acest aspect:  

  recunoaşte principiul accesului universal la serviciile de interes economic general, 
precum şi rolul lor esenţial şi „marea marjă de manevră” a autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale din acest domeniu; 

  precizează că tratatele europene „nu aduc atingere în niciun fel competenţei statelor 
membre în cadrul serviciilor neeconomice de interes general”. Această precizare 
reuşeşte să clarifice o problemă considerată ca fiind esenţială pentru modelul european 
de societate. 

 
Securitatea energetică. La articolul referitor la măsurile prevăzute în caz de dificultăţi grave la 
nivel de aprovizionare cu anumite produse va fi adăugată o trimitere la spiritul de solidaritate 
dintre statele membre şi la cazul particular constituit de energie.  
 
În plus, va fi adăugat un nou punct privind promovarea interconexiunii reţelelor energetice. 
 
Schimbarea climatică. Se va introduce o nouă trimitere la necesitatea specială de a lupta 
împotriva schimbării climatice prin măsuri luate la scară internaţională. 
 
Dispoziţii finale. Uniunea Europeană va avea personalitate juridică, însă CIG va adopta în acest 
sens următoarea declaraţie (nr. 32): „Conferinţa confirmă că faptul că Uniunea Europeană are 
pesonalitate juridică nu o va autoriza în niciun fel să legifereze sau să acţioneze în afara 
competenţelor care îi sunt conferite de către statele membre prin tratate”. 
 
Vor fi introduse unele articole privind retragerea voluntară a unui stat membru şi privind 
procedura de revizuire.  
  
La articolul care face referire la criteriile de eligibilitate şi la procedura de aderare la Uniune, 
trimiterea la principii va fi înlocuită cu o trimitere la valorile Uniunii şi se va adăuga un 
angajament de a promova aceste valori, obligaţia de a informa Parlamentul European şi 
parlamentele naţionale în legătură cu o cerere de aderare la Uniune, precum şi o trimitere la 
faptul de a ţine seama de criteriile de eligibilitate care au făcut obiectul unui acord al Consiliului 
European. 
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2. Impactul Tratatului de modificare asupra politicilor 
structurale şi de coeziune 
 
Intrarea în vigoare a Tratatului de modificare va fi echivalentă cu cea mai mare bulversare de 
după semnarea Tratatului de la Roma. Noul tratat prezintă numeroase noutăţi care vor avea o 
influenţă incontestabilă asupra activităţii Parlamentului European, în general, şi a comisiilor sale 
parlamentare, în special. O parte din aceste noutăţi vor avea consecinţe de ordin orizontal, în 
timp ce altele vor fi mai degrabă de natură sectorială. 
 
Este necesar să constatăm că schimbarea anumitor proceduri va avea drept consecinţă directă 
creşterea activităţilor normative ale Parlamentului European. Astfel, Tratatul de modificare 
recunoaşte codecizia ca procedură legislativă ordinară. Departe de a fi o schimbare pur 
terminologică, tratatul va exprima realitatea extinderii fără precedent a acestei proceduri care se 
va aplica din acel moment majorităţii actelor cu caracter legislativ. Bazele juridice acoperite de 
procedura codeciziei vor ajunge de la 37 la 86. 
 
Într-adevăr, extinderea majorităţii calificate şi a codeciziei, introducerea unor noi baze juridice 
specifice în mai multe sectoare, crearea unor acte delegate reprezintă tot atâtea elemente 
destinate creşterii activităţilor normative ale comisiilor parlamentare responsabile de acoperirea 
politicilor structurale şi de coeziune6.  
 
Chiar dacă majoritatea comentatorilor asociază cooperările consolidate (posibilitatea a cel puţin 
9 state membre de a acţiona împreună în domenii politice cheie) cu cooperarea poliţienească şi 
judiciară şi cu politica de apărare, nu este imposibil ca anumite state membre să aleagă să 
beneficieze de această opţiune în anumite domenii legate de politicile structurale şi de coeziune. 
 
În plus, noul tratat prevede o serie de aşa-numite „dispoziţii pasarelă”, care fac posibilă 
extinderea domeniului de aplicare a votului cu majoritate calificată şi a procedurii legislative 
ordinare. Astfel, în ceea ce priveşte procedura legislativă, de acum înainte va fi posibil să se 
înlocuiască procedurile legislative speciale cu procedura legislativă ordinară, fără a trece prin 
mecanismul CIG, care implică ratificarea de către toate statele.  
 
În temeiul unei clauze pasarelă generale, Consiliul European poate autoriza în unanimitate, după 
aprobarea Parlamentului European, recurgerea la procedura legislativă ordinară pentru orice 
bază juridică existentă, doar în situaţia în care niciun parlament naţional nu contestă respectiva 
procedură în termen de şase luni. 
 
Sunt prevăzute, de asemenea, unele clauze pasarelă speciale, ca, de exemplu, în prezent în 
domeniul politicii sociale, mediului şi dreptului familiei. În aceste cazuri, Consiliul este cel care 
trebuie să hotărască în unanimitate, după consultarea Parlamentului. Prin urmare, parlamentele 
naţionale nu vor fi implicate în activarea acestor clauze pasarelă.  
 
Aceste clauze pasarelă reprezintă una din cele mai importante inovaţii ale tratatului şi deschid 
calea către extinderea nu numai a votului cu majoritate calificată, ci şi a rolului Parlamentului 
European în domeniile în care nu se află încă pe picior de egalitate cu Consiliul. 
                                                 
6  Este vorba, în special, de următoarele comisii: agricultură şi dezvoltare rurală, cultură şi educaţie, dezvoltare 
regională, pescuit, transport şi turism. Aceste comisii vor beneficia de introducerea a 4 baze juridice pentru 
procedura legislativă ordinară: una pentru agricultură, una pentru politica regională, una pentru pescuit şi una 
pentru transport. 
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2.1.  Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 
Creşterea puterilor Parlamentului European nu va influenţa în acelaşi fel toate comisiile 
responsabile de politicile structurale şi de coeziune. Domeniile agriculturii şi pescuitului (după 
cum vom vedea mai târziu) sunt cele care vor cunoaşte schimbările cele mai importante la nivel 
de procedură, odată cu introducerea codeciziei, denumită de acum înainte procedură legislativă 
ordinară. 
 
Dacă Tratatul de modificare va intra în vigoare, toate deciziile esenţiale în domeniul politicii 
agricole comune (PAC) vor fi supuse codeciziei Parlamentului European (TFU7, art. 37 alin. 
(2bis)). Cu toate acestea, este necesar să se tempereze acest optimism, deoarece Parlamentul va 
pierde, cu aceeaşi ocazie, puterea consultativă, care îi aparţinea înainte, în cazul regulamentelor 
şi deciziilor europene privind unele subiecte esenţiale pentru PAC, precum stabilirea preţurilor, 
ajutoarele şi măsurile de control al ofertei (TFU, art 37 alin. (2bis)): 
 
„Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea preţurilor, a taxelor, a 
ajutoarelor şi a limitărilor cantitative...” 
 
Cea de a doua schimbare majoră care va apărea în domeniul agriculturii, este aceea că 
agricultura nu va mai fi de competenţa exclusivă a Uniunii, ci va deveni o competenţă partajată 
cu statele membre (TFU, art. 4 alin. (2) lit. (d)), ceea ce îi va garanta o mai mare respectare a 
principiului subsidiarităţii. De aici rezultă o repoziţionare mai confortabilă pentru PAC în 
arhitectura instituţională. 
 
În ceea ce priveşte dispoziţiile bugetare, Tratatul de modificare va opera o modificare la nivelul 
fondurilor aşteptată de mult timp: eliminarea distincţiei dintre cheltuieli obligatorii şi cheltuieli 
neobligatorii. Această diferenţiere formală prevăzută de tratatele în vigoare avea un impact 
direct asupra PAC şi coincidea practic cu cei doi piloni care există în prezent (politica de piaţă, 
pe de o parte, şi politica de dezvoltare rurală, pe de altă parte). Importanţa acestei schimbări 
urmează să fie înţeleasă în viitoarele discuţii privind bugetele anuale. 
 
În schimb, putem regreta pe bună dreptate că obiectivele PAC, definite acum mai bine de o 
jumătate de secol, au fost reproduse ca atare la articolul 33 alineatul (1) (TFU): 

a)  creşterea productivităţii agriculturii prin dezvoltarea progresului tehnic şi prin 
asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, precum şi prin garantarea 
utilizării optime a factorilor de producţie, în special a mâinii de lucru; 

b)  asigurarea, prin urmare, a unui nivel de viaţă echitabil pentru populaţia agricolă, în 
special prin mărirea venitului individual al celor care lucrează în agricultură; 

c) stabilizarea pieţelor; 

d) garantarea securităţii aprovizionării; 

e) asigurarea unor preţuri rezonabile pentru livrarea către consumatori.  
 

                                                 
7 Viitorul Tratat de modificare va amenda cele două tratate existente: actualul Tratat privind Uniunea Europeană 
(TUE), care îşi va păstra denumirea, şi „Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”, care va deveni „Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene” (TFU). 
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Această listă învechită de obiective nu acoperă, în mod evident, majoritatea elementelor noii 
PAC, precum: prioritatea obiectivului de stabilitate a venitului asupra oricărui alt obiectiv, 
importanţa dezvoltării rurale, mecanismele şi principiile în vigoare în cadrul politicii de piaţă 
(disocierea generalizată a ajutoarelor, eco-condiţionalitatea, modulaţia, disciplina financiară, 
flexibilitatea gestionării), recunoaşterea caracterului multifuncţional al agriculturii, noile cerinţe 
ale societăţii legate de agricultură (protecţia consumatorilor, conservarea mediului, 
biodiversitatea, apărarea bunăstării animalelor), compatibilitatea necesară a PAC cu 
multilateralismul (OMC) şi acordurile preferenţiale (MERCOSUR, ACP, EUROMED). 
 
Este evident că o analiză mai aprofundată rămâne în continuare necesară în acest punct în scopul 
definirii unor noi obiective care să fie în pas cu evoluţia fără precedent pe care agricultura a 
înregistrat-o în ultimii 50 de ani. Fără îndoială, unul dintre principalele motive care au 
determinat lipsa de voinţă de a modifica capitolul „agricultură” din tratat a fost divergenţa 
existentă între Consiliu şi celelalte instituţii cu privire la conceperea unei noi PAC. Rămâne să 
sperăm că această schimbare atât de aşteptată va fi efectuată în momentul unei viitoare revizuiri. 
 
2.2.  Comisia pentru cultură şi educaţie 
 
Politica culturală s-a dotat cu baze juridice destul de tardiv, odată cu Tratatul de la Maastricht, 
însă Tratatul de modificare va da un nou avânt culturii, contribuind la dezvoltarea acţiunii 
comunitare prin dimensiunea culturală.  
 
Ea este, într-adevăr, menţionată încă din Preambulul Tratatului, în care se precizează că se 
inspiră din „moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei”. 
 
Articolul 3 alineatul (3) din Tratat prezintă respectarea „bogăţiei diversităţii sale culturale şi 
lingvistice” şi „apărarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european” ca fiind unul din 
obiectivele Uniunii.  
 
Cultura face parte din domeniile în care Uniunea dispune de competenţa de a desfăşura acţiuni 
de sprijinire, coordonare sau completare a acţiunii statelor membre, fără să înlocuiască, totuşi, 
competenţa lor în aceste domenii (TFU, articolul 6 litera (e)). Nu este vorba, bineînţeles, de a 
dezvolta o politică de armonizare care să contravină obiectivelor legate de diversitatea culturală 
în cadrul UE, ci de a consolida dezvoltarea cooperării culturale la nivel comunitar (TFU, 
articolul 151 alineatul (2)).  
 
„Acţiunea Uniunii urmăreşte încurajarea cooperării dintre statele membre şi, dacă este 
necesar, sprijinirea şi completarea acţiunii lor în următoarele domenii:  

a)  îmbunătăţirea cunoştinţelor şi diseminarea culturii şi a istoriei popoarelor europene;  

b)  conservarea şi apărarea patrimoniului cultural de importanţă europeană;  

c)  schimburile culturale fără caracter comercial;  

d)  creaţia artistică şi literară, inclusiv în sectorul audiovizualului”.  
 
Acest ultim obiectiv a fost atins, în primul rând, prin includerea culturii în cadrul celorlalte 
politici ale Uniunii, aceasta afirmându-se, astfel, mai bine. 
 
Totuşi, inovaţia majoră a tratatului se referă la includerea explicită a sportului printre domeniile 
în care Uniunea poate desfăşura acţiuni de sprijinire, de coordonare sau de completare (TFU, 
art. 6lit. (e)). În prezent, domeniul sportului este reglementat de o mare varietate de articole şi de 
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capitole din TCE, cu toate că acestea nu îl menţionează neapărat. Este vorba, în special, de 
articolele 39-55 (Libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi capitalurilor), articolele 81-89 
(Politica în domeniul concurenţei), articolele 149-150 (Educaţie, formare profesională, tineret), 
articolul 151 (Cultură) şi articolul 152 (Sănătate publică).  
 
În timp ce aceste articole vor continua să se aplice, Tratatul de modificare va aduce mai multe 
modificări substanţiale. De acum înainte, cuvântul „sport” va fi inclus în denumirea capitolului. 
Prin urmare, în momentul în care va fi acoperit de această nouă bază juridică, sportul va fi 
guvernat de procedura legislativă ordinară. În plus, articolul 149 din TCE se modifică după cum 
urmează: 
  
  la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf: 

„Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene în domeniul sportului, 
ţinând seama în acelaşi timp de particularităţile sale, de structurile sale bazate pe 
voluntariat, precum şi de funcţia sa socială şi educativă.” 

 
  la alineatul (2) a cincea liniuţă, cuvintele „... şi să încurajeze participarea tinerilor la 

viaţa democratică a Europei” se adaugă la sfârşit;  
   
 următoarea liniuţă se adaugă ca ultimă liniuţă: 

„- să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea echităţii şi 
deschiderii în cadrul competiţiilor sportive şi a cooperării între organismele 
responsabile de domeniul sportului, precum şi prin protejarea integrităţii fizice şi 
morale a sportivilor, în special a celor mai tineri dintre aceştia.” 

 
Redactarea acestor articole care fac referire la funcţia socială şi educativă a sportului, dar şi la 
anumite aspecte legate de sportul profesionist, denotă dorinţa UE de a ajunge la o reechilibrare a 
competenţelor sale în acest domeniu în raport cu situaţia actuală. În plus, articolul 149 alineatul 
(3) modificat conferă o dimensiune internaţională măsurilor pe care Uniunea le poate lua în 
domeniul sportului, încurajând în acelaşi timp cooperarea şi iniţiativele cu ţările terţe şi cu 
organizaţiile internaţionale. 
 
Altă modificare esenţială: Tratatul introduce votul cu majoritate calificată în domeniul culturii, 
în scopul înlocuirii votului în unanimitate (art. 151 alin. (5)). Această schimbare de procedură 
legislativă va reduce durata de negociere a unui program cultural şi va permite, cu aceeaşi 
ocazie, să i se imprime o serie de priorităţi veritabile. Dacă Tratatul de modificare va fi ratificat, 
puterile Parlamentului European vor fi consolidate în mod semnificativ. 
 
În plus, tratatul va îmbunătăţi controlul parlamentar al politicii comerciale a UE care, până în 
acest moment, era inexistent. Această schimbare va avea un impact asupra Comisiei pentru 
cultură şi educaţie, în măsura în care comerţul implică schimburi de servicii culturale şi 
audiovizuale (art. 188C - TFU). 
 
Cu toate acestea, este de regretat că noul tratat nu reproduce integral Carta Drepturilor 
Fundamentale. Aceasta din urmă va avea, totuşi, caracter obligatoriu (art. I-6 alin. (1)) în 
întreaga UE, cu excepţia Poloniei şi a Regatului Unit. Acest fapt va avea un impact asupra unui 
anumit număr de domenii care se încadrează în competenţele Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, în special: educaţia şi formarea profesională (art. 14 şi 15 din Cartă), politica de 
comunicare (art. 11, 41, 42 şi 44) şi multilingvismul (art. 21 şi 22). 
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Articolele privind educaţia, formarea profesională şi tineretul (art. 149 şi 150) nu au suferit 
modificări. 
 
2.3.  Comisia pentru dezvoltare regională 
 
Tratatul de modificare introduce mai multe schimbări semnificative care, în caz de ratificare, vor 
avea un puternic impact asupra activităţilor Comisiei pentru dezvoltare regională. Tratatul 
răspunde, astfel, unei lungi aşteptări a Parlamentului European.  
 
Aceste schimbări, care merg mână-n mână cu o mai bună definiţie a repartizării competenţelor 
în cadrul Uniunii, constituie în mod evident un progres semnificativ, deoarece de acum înainte 
va fi mai simplu să se identifice nivelul de responsabilitate cel mai corespunzător. 
 
Prima modificare majoră priveşte introducerea conceptului de „coeziune teritorială” şi 
recunoaşterea sa ca obiectiv (art. I-3 alin. (3)). Coeziunea teritorială este citată, de asemenea, 
printre competenţele partajate ale Uniunii (TFU, art. I-4c).  
 
Ca urmare a cererilor repetate ale Parlamentului European, noul titlu XVII din TFU va fi de 
acum înainte consacrat „Coeziunii economice, sociale şi teritoriale”. La articolul 158, care 
defineşte politica de coeziune, se va adăuga un nou paragraf. Acesta oferă o definiţie mai exactă 
şi mai exhaustivă a regiunilor avute în vedere în cadrul acestei politici: 
 
„Printre regiunile vizate, o atenţie deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor în care are loc o 
tranziţie industrială şi regiunilor care suferă de handicapuri naturale sau demografice grave, 
precum regiunile din nordul extrem cu o foarte mică densitate a populaţiei şi regiunile insulare, 
transfrontaliere şi de munte.” 
 
În plus, declaraţia nr. 17 a CIG menţionează că: „... termenii « regiuni insulare », care figurează 
la articolul 158, pot să desemneze, de asemenea, statele insulare în întregime, sub rezerva 
faptului că trebuie să fie întrunite condiţiile necesare în acest sens.” 
 
Cealaltă modificare majoră se referă la procedura legislativă utilizată în cazul votării 
Regulamentului General privind Fondurilor Structurale. Procedura avizului conform va fi, 
astfel, înlocuită cu procedura legislativă ordinară (TFU, art. 161), care îi acordă Parlamentului 
European puterea atât de aşteptată, punându-l pe picior de egalitate cu Consiliul. 
 
Carta Drepturilor Fundamentale, chiar dacă nu este reprodusă în Tratat, recunoaşte în mod 
specific în preambul „identitatea naţională a statelor membre şi organizarea autorităţilor lor 
publice la nivel naţional, regional şi local”. 
 
În plus, Tratatul de modificare (art. I-5 alin. (3)) extinde aplicarea principiului subsidiarităţii nu 
numai asupra delimitării raporturilor dintre instituţiile europene şi statele membre, ci şi asupra 
autorităţilor locale şi regionale: 
 
„... Uniunea se implică doar dacă, şi în măsura în care, obiectivele acţiunii propuse nu pot fi 
îndeplinite în mod corespunzător de statele membre, atât la nivel central, cât şi la nivel 
regional şi local, însă pot fi îndeplinite mai bine, prin prisma dimensiunilor sau a efectelor 
acţiunii propuse, la nivelul Uniunii.”  
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Articolul I-8A alineatul (3) confirmă, de altfel, faptul că deciziile trebuie luate „cât se poate de 
deschis şi de aproape de cetăţeni”. 
 
În ceea ce priveşte acţiunile în faţa Curţii de Justiţie pentru încălcarea principiului subsidiarităţii, 
articolul 8 din Protocol prevede că recursurile „pot fi, de asemenea, formulate de către 
Comitetul Regiunilor împotriva unor acte legislative europene pentru adoptarea cărora Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii prevede consultarea sa”. Această nouă atribuţie ar trebui să 
încurajeze pe viitor cooperarea şi mai strânsă dintre Parlamentul European şi Comitetul 
Regiunilor. 
 
În plus, au fost introduse o serie de noi dispoziţii cu privire la ajutoarele de stat regionale. 
Actualul articol 87 alineatul (2) litera (c) din TCE prevede o derogare în cazul ajutoarelor de stat 
destinate regiunilor germane care au fost afectate de divizarea acestui stat. TFU modifică 
această dispoziţie, prevăzând posibila sa abrogare: 

„La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, Consiliul, la propunerea 
Comisiei, poate adopta o decizie care să abroge prezentul punct.” 

 
În urma recomandărilor multiple ale Parlamentului European, unele dispoziţii specifice privind 
regiunile ultraperiferice au fost consolidate prin articolul 87 alineatul (3) litera (a) actual, 
adăugându-se o ultimă parte a tezei (reprodusă mai jos cu litere aldine):  

3. Pot fi considerate compatibile cu piaţa comună: 

a) ajutoarele destinate favorizării dezvoltării economice a regiunilor în care nivelul de trai 
este anormal de scăzut sau în care face ravagii un grad de ocupare a forţei de muncă 
extrem de scăzut, precum şi a dezvoltării economice a regiunilor menţionate la 
articolul III-4248, ţinând seama de situaţia lor structurală, economică şi socială. 

În ceea ce priveşte coeziunea economică şi socială, o atenţie specială a fost acordată ajutoarelor 
de stat destinate „zonelor rurale, zonelor în care are loc o tranziţie industrială, regiunilor din 
nordul extrem cu o foarte mică densitate a populaţiei şi regiunile insulare, transfrontaliere şi de 
munte” (TFU art.158). 
 
În plus, protocolul nr. 9 recunoaşte principiul accesului universal la serviciile de interes 
economic general, precum şi rolul lor esenţial şi „marea marjă de manevră” a autorităţilor 
naţionale, regionale şi locale din acest domeniu. 

 
Eventuala neratificare a Tratatului de modificare ar avea un impact negativ asupra procesului 
decizional în ceea ce priveşte politica regională şi de coeziune. 

 
În primul rând, Parlamentul European ar fi privat de recurgerea la procedura legislativă ordinară. 
Parlamentul subliniase deja faptul că procedura avizului conform pentru adoptarea 
Regulamentului General nu îi permite să se implice îndeajuns de mult în deciziile privind 
fondurile structurale şi de coeziune, dată fiind imposibilitatea de a introduce amendamente la 
propunerea Comisiei sau la poziţia comună a Consiliului, contrar procedurii de codecizie.  
 

                                                 
8  Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Insulele Azore, Réunion, Insula Madeira şi Insulele Canare. 
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Lipsa actuală a unei baze juridice clare în cadrul tratatelor cu privire la coeziunea teritorială este 
regretabilă. În lipsa acestei baze juridice obligatorii, dimensiunea teritorială a politicii de 
coeziune, privită ca o completare indispensabilă şi indisociabilă a obiectivului de coeziune 
economică şi socială, ar putea fi neglijată de statele membre în programele lor operaţionale.  
 
2.4.  Comisia pentru pescuit 
 
După cum a fost semnalat anterior, creşterea puterilor Parlamentului European nu va afecta toate 
comisiile responsabile de politicile structurale şi de coeziune în acelaşi fel. Domeniul 
pescuitului - alături de cel al agriculturii - reprezintă unul dintre domeniile care vor suferi cele 
mai semnificative schimbări de ordin procedural odată cu introducerea procedurii legislative 
ordinare. 

Pescuitul (cu excepţia conservării resurselor biologice marine, care rămâne de competenţa 
exclusivă a UE) este citat la articolul 4 alineatul (2) litera (d), care precizează competenţele 
partajate între Uniune şi statele membre. 
 
În temeiul tratatelor existente, pescuitul rămâne singura politică comună europeană în cadrul 
căreia procesul decizional este supus integral procedurii consultării. Prin urmare, articolul 
modificat 37 alineatul (2bis) din TFU prevede extinderea procedurii legislative ordinare asupra 
politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). 
 
Dacă noul tratat va intra în vigoare, acest lucru i-ar conferi, în sfârşit, Parlamentului European o 
adevărată putere în cadrul procesului decizional cu privire la marile orientări aplicabile 
sectorului pescuitului. 
 
Marea noutate formală este legată de introducerea termenului „Pescuit” în denumirea titlului II 
din TFU, chiar dacă acest domeniu continuă să aibă o existenţă paralelă cu „Agricultura”. În 
schimb, nici acest capitol nu cuprinde vreo dispoziţie distinctă referitoare la politica comună în 
domeniul pescuitului şi acvaculturii. 
 
Politica comună în domeniul pescuitului a evoluat, fără îndoială, foarte mult în decursul 
ultimilor douăzeci de ani, astfel încât ea reprezintă în acest moment o politică sectorială 
comunitară de sine stătătoare, care îşi urmăreşte propriile obiective. Totuşi, noul tratat nu 
defineşte obiective specifice şi nici mijloacele de a îndeplini respectivele obiective. Prin urmare, 
o parte din obiectivele stabilite la art. 33 alin. (1) din TFU şi mijloacele de a le îndeplini, citate 
la art. 33 alin. (2), nu privesc decât politica agricolă comună, chiar dacă aceste articole trebuie să 
se aplice în paralel domeniilor agriculturii şi pescuitului (cf. supra punctul 3.1.). 
 
Natura foarte diferită a acestor două sectoare face situaţia foarte ambiguă. Din nefericire, 
Tratatul de modificare nu face nicio trimitere la exploatarea pe termen lung a resurselor acvatice 
vii şi a produselor acvaculturii într-un context de dezvoltare durabilă, asigurând echilibrul între 
aspectele sociale, economice şi de mediu. Exista o mare aşteptare a sectorului pescuitului în 
acest sens, numai că ea nu a găsit răspuns. 
 
În plus, este regretabil că noul tratat nu menţionează exact instrumentul financiar de orientare a 
pescuitului spre fondurile structurale. 
 
În schimb, Parlamentul se felicită pentru recunoaşterea acordată de Tratatul de modificare 
principiului subsidiarităţii şi constată că, în domeniul pescuitului, constituirea consiliilor 

PE 397.235 15



Tratatul de modificare şi impactul său asupra politicilor structurale şi de coeziune 

consultative regionale poate fi considerată conformă cu acest principiu important şi ca un pas 
înainte spre gestionarea pescuitului la un nivel decizional mai bine delimitat (art. I-5 alin. (3)). 

„... Uniunea intervine doar dacă, şi în măsura în care, obiectivele acţiunii propuse nu pot fi 
îndeplinite în mod corespunzător de statele membre, atât la nivel central, cât şi la nivel 
regional şi local...” 

Parlamentul European a insistat în mod constant pentru ca aprobarea sa (avizul conform) să fie 
necesară în cazul adoptării oricărui acord internaţional în domeniul pescuitului. Noul articol 188 
N (TFU), care înlocuieşte articolul 300 (TCE), răspunde acestei solicitări şi ar putea duce în 
viitor la consolidarea rolului Parlamentului European în încheierea unor astfel de acorduri. 
 
2.5.  Comisia pentru transport şi turism 
 
Politica în domeniul transportului a fost pusă în aplicare în conformitate cu caracterul comunitar 
de mult timp şi, în acest sens, schimbările aduse de Tratatul de modificare sunt minore. 
 
Ea este menţionată la art. 4 alin. (2) din TFU, care precizează competenţele partajate între 
Uniune şi statele membre, în special la literele (g) (transportul) şi (h) (reţelele transeuropene). 
Articolul 78 din TCE, care face referire la dificultăţile întâmpinate de Germania ca urmare a 
divizării sale, introduce o mică modificare: 

„La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, Consiliul, la propunerea 
Comisiei, poate adopta o decizie care să abroge prezentul articol.” 
 
Noul alineat (2) de la articolul 80 (TFU) oficializează procedura codeciziei, deja utilizată de 
facto în domeniul navigaţiei maritime şi aeriene: 

„Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
standard, pot să stabilească dispoziţiile corespunzătoare pentru navigaţia maritimă şi aeriană. 
Parlamentul şi Consiliul iau o hotărâre după consultarea Comitetului Regiunilor şi a 
Comitetului Economic şi Social European.” 
 
Domeniul turismului va beneficia, în schimb, de mai multe dispoziţii majore noi. 

Acest domeniu este menţionat la articolul 6 alin. (2) din TFU, care precizează că Uniunea 
dispune de competenţă în desfăşurarea unor acţiuni cu finalitate europeană, în scopul sprijinirii, 
coordonării şi completării acţiunii statelor membre.  

Tratatul de modificare va oferi, pe de altă parte, o bază legală clară pentru ca Parlamentul 
European să îşi poată propune unele acţiuni de sprijin care să permită consolidarea identităţii 
sectorului turismului. Noul capitol XXI din TFU va fi destinat de acum înainte special 
domeniului turismului. Articolul 176B din capitolul menţionat anterior prevede: 

„Uniunea completează acţiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin 
promovarea competitivităţii întreprinderilor Uniunii în acest sector. În acest scop, acţiunea 
Uniunii urmăreşte: 

a) să încurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor din acest 
sector;  

b) să favorizeze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune 
practici”. 
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Principala inovaţie a proiectului este legată, totuşi, de procedura legislativă. Dacă noul tratat va 
fi ratificat, Uniunea va putea legifera în mod expres în domeniul turismului pentru a stabili 
„unele măsuri speciale destinate completării acţiunilor desfăşurate în statele membre, în scopul 
realizării obiectivelor menţionate în prezentul articol”, însă fără ca acest lucru să aibă implicaţii 
asupra „armonizării actelor cu putere de lege ale statelor membre” (TFU, art. 176D alin. (2)). 
 
 
3. Rolul diferitelor instituţii europene 
 
Articolul 48 din Tratatul privind UE le conferă Parlamentului European şi Comisiei dreptul de a 
emite avize favorabile convocării unei CIG de către preşedintele Consiliului, în scopul de a 
hotărî de comun acord cu privire la modificările care trebuie aduse tratatelor. În cazul unor 
modificări instituţionale în domeniul monetar, este consultat şi Consiliul Băncii Centrale 
Europene. 
 
În consecinţă, Consiliul de Miniştri a dat la 16 iulie 2007, fără dezbatere, undă verde la nivel 
formal pentru deschiderea unei CIG (23 iulie 2007), responsabilă de finalizarea noului Tratat 
privind UE în baza mandatului de negociere adoptat de Consiliul European din iunie 2007.  
 
3.1. Parlamentul European 
 
Avizul cel mai important (din punct de vedere democratic) este cel al Parlamentului European, 
deoarece dezbaterea în cadrul acestuia a fost publică şi toate opiniile au fost exprimate pe larg. 
 
Parlamentul European intervine, din punct de vedere formal, de două ori în procedură: mai întâi 
pentru a se pronunţa cu privire la convocarea CIG şi, ulterior, cu privire la textul elaborat de 
aceasta din urmă. Avizul său final nu are caracter obligatoriu, dar va putea influenţa atitudinea 
anumitor parlamente naţionale. 
 
Avizul favorabil (raport lui Jo Leinen9) lansării CIG a fost adoptat de Parlamentul European la 
11 iulie 200710, cu o largă majoritate. Deşi salută faptul că mandatul „păstrează în mare parte 
substanţa Tratatului Constituţional, în special personalitatea juridică unică a Uniunii şi 
eliminarea structurii bazate pe piloni, extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul 
Consiliului şi a codeciziei dintre Parlament şi Consiliu, elementele unei democraţii 
participative, statutul obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei Drepturilor 
Fundamentale, consolidarea coerenţei acţiunii externe a Uniunii şi un aparat instituţional 
echilibrat”, Parlamentul îşi exprimă şi unele rezerve. 
 
Astfel, deputaţii regretă că mandatul „implică abandonarea anumitor elemente importante 
asupra cărora se ajunsese la un acord în cadrul CIG din 2004, precum conceptul unui Tratat 
Constituţional, simbolurile Uniunii, o denumire inteligibilă a actelor juridice ale Uniunii, 
afirmarea clară a supremaţiei legislaţiei comunitare şi definirea Uniunii Europene ca Uniune 
de cetăţeni şi de state, şi, în plus, implică o întârziere considerabilă în introducerea altor 
elemente”. Deputaţii sunt îngrijoraţi, de asemenea, de faptul că mandatul permite un număr din 
ce în ce mai mare de derogări acordate anumitor state membre în ceea ce priveşte punerea în 

                                                 
9 Membru al Partidului Socialist European 
10 Documentul A6-0279/2007 
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aplicare a dispoziţiilor majore ale tratatului, derogări care ar putea duce la diminuarea coeziunii 
Uniunii. 
 
Pentru majoritatea deputaţilor, acest compromis reprezintă preţul care trebuie plătit pentru a 
progresa, însă părerile critice exprimate cu ocazia dezbaterii pe tema desfăşurării şi rezultatului 
Consiliului European din iunie 2007, care, potrivit unora, prefigurează un tratat ilizibil, au fost 
numeroase. 
 
Pentru preşedintele Parlamentului, Hans-Gert Pöttering, din contră, „acest compromis va 
permite să se facă reformele necesare pentru a dota Uniunea Europeană cu mai multă 
democraţie şi eficienţă. Noul tratat va consolida în mod semnificativ puterile Parlamentului 
European şi, prin urmare, va consolida democraţia în cadrul Uniunii. Drepturile fundamentale, 
pe care Parlamentul European le-a apărat întotdeauna şi care constituiau elementul central al 
Tratatului Constituţional, vor fi obligatorii din punct de vedere juridic. Principiile pe care 
Parlamentul European le-a apărat întotdeauna vor deveni realitate odată cu această reformă a 
tratatelor”. 
 
Pe de altă parte, raportul anunţă că Parlamentul European doreşte să joace un „rol activ”, atât în 
timpul negocierilor, cât şi după acestea. Astfel, odată informat de cei trei reprezentanţi ai săi 
(Elmar Brok, Enrique Baron Crespo şi Andrew Duff), Parlamentul va face, dacă va fi necesar, 
unele propuneri cu privire la subiectele menţionate în mandat. După alegerile din 2009, 
Parlamentul va prezenta unele noi propuneri privind un acord constituţional care va avea ca scop 
îmbunătăţirea funcţionării UE.  
 
În plus, avizul subliniază intenţia Parlamentului de a garanta transparenţa deplină a lucrărilor, 
prin publicarea tuturor documentelor de lucru ale CIG. Pe de altă parte, Parlamentul va continua 
dialogul deschis cu parlamentele naţionale şi cu societatea civilă pe întreaga durată a CIG şi a 
procesului de ratificare care va urma. 
 
În sfârşit, Parlamentul invită comisia sa competentă să propună o posibiă modificare a 
regulamentului său, pentru a oferi, în cadrul activităţilor şi locurilor sale de lucru, un caracter 
oficial drapelului şi imnului Uniunii Europene, care au fost alese prin Tratatul Constituţional. 
 
3.2. Comisia Europeană 
 
Avizul Comisiei Europene din 10 iulie 200711 rezumă îmbunătăţirile pe care noul tratat le va 
aduce conţinutului şi funcţionării Uniunii şi le sprijină, cu condiţia ca mandatul acordat CIG şi 
aprobat de Consiliul European, să fie respectat ca atare. Această condiţie explică de ce, în acest 
caz, recurgerea la o CIG nu reprezintă un pas înapoi nici al democraţiei şi nici al transparenţei, 
în raport cu Convenţia: astfel, mandatul reproduce esenţialul rezultatelor Convenţiei. 
 
După părerea Comisiei, se pune problema de a şti dacă Europa este capabilă să ia măsurile care 
răspund aşteptărilor şi aspiraţiilor cetăţenilor săi: o Europă ale cărei părţi componente ar fi 
pregătite să îşi unească eforturile pentru a construi un viitor comun. Pentru a-şi exploata 
potenţialul, UE are nevoie să se modernizeze şi să se reformeze.  

Comisia consideră că mandatul acordat CIG îmbină realismul politic şi ambiţia şi că acesta va 
dota UE cu o bază instituţională şi politică solidă, pentru a concretiza ambiţiile cetăţenilor săi. 
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Mandatul constituie baza corespunzătoare pentru o CIG promptă, eficientă şi capabilă să adopte 
un tratat în vederea unei ratificări rapide. 

Avizul Comisiei scoate în evidenţă beneficiile pe care un Tratat de modificare, care se înscrie în 
linia acestui mandat, le va aduce UE şi cetăţenilor săi: 

   o Europă mai democratică şi mai transparentă: Parlamentul European şi parlamentele 
naţionale îşi vor consolida rolul. Consiliul va da dovadă de o mai mare deschidere; un 
milion de cetăţeni vor putea invita Comisia să înainteze o iniţiativă care, din punctul lor 
de vedere, prezintă interes şi va fi mai uşor să se ştie cine ce face la nivel european şi 
naţional. 

   o Europă mai eficientă, dotată cu instituţii şi metode de lucru eficiente, dar şi 
simplificate. Avizul Comisiei descrie în ce fel va accelera Tratatul de modificare procesul 
decizional în cadrul instituţiilor moderne care funcţionează într-o Uniune cu 27 de state. 
Capacitatea de acţiune va fi îmbunătăţită în unele domenii care figurează în prezent în 
rândul priorităţilor de maximă importanţă ale Uniunii. Regulile de vot vor fi simplificate 
şi vor fi mai echitabile, iar instituţiile vor fi mai puţin complexe. 

   o Europă a drepturilor şi a valorilor, a solidarităţii şi a securităţii, care menţionează 
clar valorile şi obiectivele Uniunii. O Cartă a Drepturilor Fundamentale care să reunească 
drepturile civile, politice, economice şi sociale pe care Uniunea este obligată să le 
respecte; solidaritatea şi securitatea consolidate în unele domenii, precum politica 
energetică; unele noi dispoziţii privind schimbările climatice, protecţia civilă, ajutorul 
umanitar şi sănătatea publică, precum şi consolidarea competenţelor Uniunii în ceea ce 
priveşte libertatea, securitatea şi justiţia. 

   Europa ca actor pe scena mondială: instrumentele politicii externe ale Europei vor fi 
regrupate, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea strategică, cât şi cu privire la punerea în 
aplicare a politicilor. Tratatul de modificare îi va permite Europei să se facă înţeleasă de 
către partenerii săi mondiali, va consolida coerenţa dintre diferitele componente ale 
politicii externe a UE, datorită unei noi arhitecturi instituţionale, şi va pune puterea 
economică, politică şi diplomatică a Europei în slujba intereselor şi valorilor acesteia din 
urmă în întreaga lume.  

 
Avizul Comisiei concluzionează că un astfel de Tratat de modificare îi va oferi Uniunii mijloacele 
de a insufla schimbarea, de a le aduce un plus de securitate şi de prosperitate cetăţenilor europeni 
şi de a le oferi instrumentele necesare pentru a influenţa globalizarea. Comisia invită toţi 
participanţii la CIG să creeze toate condiţiile propice adoptării şi ratificării Tratatului de 
modificare înainte de alegerile europene din iunie 2009.  

 
3.3. Banca Centrală Europeană 
 
Avizul Băncii Centrale Europene (BCE), adoptat la 5 iulie 200712, este obligatoriu în cazul în 
care CIG aduce unele modificări în domeniul monetar, lucru valabil în situaţia de faţă. BCE se 
concentrează, în mod logic, asupra acestei categorii de modificări, iar avizul său le este favorabil 
cu condiţia ca toate modificările prevăzute în Tratatul Constituţional, în mod exclusiv, să fie 
introduse în viitorul tratat, pentru a se evita apariţia unor inovaţii sau a unor surprize.  
 
În textele oficiale, inovaţiile monetare sunt dispersate. Regrupate de BCE, acestea par foarte 
semnificative: 
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  instituirea unei uniuni economice şi monetare, a cărei monedă este euro, şi stabilitatea 
preţurilor vor face parte din obiectivele UE; 

  BCE dobândeşte statutul de instituţie total autonomă, iar independenţa sa financiară 
este recunoscută; 

  este confirmată competenţa exclusivă a UE în ceea ce priveşte politica monetară a 
ţărilor din zona euro; 

  este menţionată perspectiva unei reprezentări externe unificate a zonei euro în cadrul 
instituţiilor financiare internaţionale; 

  guvernanţa zonei euro este consolidată prin capacităţile mai mari de supraveghere ale 
Comisiei în cazul unor deficite bugetare excesive şi printr-o capacitate decizională 
autonomă a „Grupului Euro” („Eurogrupului”). 

Existenţa Eurogrupului ar trebui, astfel, să fie recunoscută, după cum anunţau progresele 
menţionate în Tratatul Constituţional. Mandatul definit de şefii de stat şi de guvern prevede, 
într-adevăr, anexarea la tratatele actuale a protocolului privind Eurogrupul (nr. 3), încheiat cu 
ocazia CIG din 2004, care stabileşte modalităţile reuniunilor dintre miniştrii de Finanţe ai 
membrilor din zona euro. Eurogupul ar trebui să rămână un organism informal, fără putere de 
decizie, însă procedurile de vot specifice în cadrul Consiliului Ecofin ar trebui să prevadă că 
statele membre a căror monedă oficială este euro vor fi singurele care pot vota anumite puncte. 
Acesta va fi cazul pentru unele măsuri în materie de politică bugetară şi economică şi de 
reprezentare unificată în cadrul instituţiilor şi forumurilor internaţionale. 
 
 
4. Avizele publicate de alte instituţii europene 
 
Fără ca avizele lor să fie obligatorii din punct de vedere juridic, alte două instituţii europene cu 
statut consultativ au dorit să îşi exprime părerea, pentru a oferi unele indicaţii cu privire la 
priorităţile lor în raport cu noul tratat. 
 
4.1. Comitetul Regiunilor 
 
În avizul său din 6 iunie 200713, Comitetul Regiunilor (CR) solicită ca substanţa Tratatului 
Constituţional să fie păstrată şi ca şefii de stat şi de guvern să se angajeze să finalizeze cât mai 
repede procesul de reformă a tratatelor, fără a reveni asupra informaţiilor obţinute prin şi pentru 
colectivităţile teritoriale, în special în ceea ce priveşte respectarea principiului subsidiarităţii şi a 
bunei guvernări, precum şi a coeziunii teritoriale a UE. Prin „substanţă care trebuie păstrată” 
se înţelege în special:  

  recunoaşterea diversităţii culturale şi lingvistice; 

  recunoaşterea autonomiei regionale şi locale; 

  noua definiţie a principiului subsidiarităţii; 

  stabilirea instrumentelor de gestionare a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii 
în două protocoale separate;  

  recunoaşterea principiului consultării şi, prin urmare, asocierea mai strânsă a 
autorităţilor locale şi regionale în elaborarea, punerea în aplicare şi evaluarea politicilor 
comunitare; 
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  luarea în considerare a impactului legislaţiei comunitare asupra autorităţilor locale şi 
regionale; 

  posibilitatea acordată parlamentelor regionale dotate cu putere legislativă de a se asocia 
la procedura de alertă precoce instituită în mecanismul de control ex ante, în aplicarea 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 

  alinierea mandatului membrilor Comitetului Regiunilor la cele ale membrilor 
Parlamentului şi Comisiei; 

  un nou sistem care să guverneze numărul membrilor şi al membrilor supleanţi, precum 
şi numirea lor, pentru a înlocui sistemul actual şi pentru a se orienta spre un sistem 
bazat pe criterii politice sau teritoriale; 

  includerea coeziunii teritoriale printre obiectivele Uniunii şi angajamentele luate de 
statele membre cu privire la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale; 

  recunoaşterea statutului specific al regiunilor ultraperiferice. 

 
Pentru CR, toate aceste elemente trebuie să fie puse în valoare în raport cu cetăţenii şi să sprijine 
dreptul său de a intenta acţiuni în justiţie pe lângă Curtea Europeană de Justiţie în cazul 
nerespectării principiului subsidiarităţii. 
 
În plus, CR consideră că, în ochii cetăţenilor, obiectivul UE în secolul XXI nu se mai defineşte 
în mod clar şi că nu este posibil să se aştepte de la aceştia să citească tratate lungi şi pline de 
termeni tehnici. CR propune, prin urmare, ca UE să dispună de o declaraţie de intenţie de o 
pagină, valabilă pe termen lung, care să se constituie ca o completare la orice viitor tratat şi 
asupra căreia instituţiile europene să poată atrage atenţia cetăţenilor, după caz. 
 

4.2. Comitetul Economic şi Social European 
 
În rezoluţia sa adoptată la 31 mai 200714 cu o foarte mare majoritate, Comitetul Economic şi 
Social European (CESE) solicită ca viitorul Tratat privind UE să poată răspunde cerinţelor unei 
Uniuni cu 27 de membri şi să îi permită acesteia să se pună de acord în legătură cu noile politici 
şi să ia deciziile necesare pentru a face faţă numeroaselor provocări cu care se confruntă.  
 
În această privinţă, CESE solicită ca proiectul Tratatului Constituţional „să rămână baza 
negocierilor, care trebuie să păstreze substanţa a ceea ce a fost hotărât în cadrul Convenţiei 
Europene şi semnat de toţi şefii de stat şi de guvern”, în special progresele democratice şi 
instituţionale, de exemplu în domeniul drepturilor fundamentale.  
 
În mod concret, CESE solicită ca părţile I (obiectivele, instituţiile, structura UE), II (Carta 
Drepturilor Fundamentale) şi IV (dispoziţii generale şi finale) să fie reproduse în viitorul tratat. 
Dispoziţiile instituţionale şi procedurale din partea III (politicile Uniunii) ar trebui, în măsura în 
care merg dincolo de legislaţia deja în vigoare, să fie incluse în partea I.  
 
Potrivit CESE, capitolul privind democraţia, care cuprinde dispoziţiile referitoare la modalităţile 
de participare ale societăţii civile la formarea opiniei şi la procesul decizional, aparţin de 
substanţa Tratatului Constituţional. În schimb, CESE nu se opune faptului ca tratatul să 
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primească un alt nume, „ţinând seama de neînţelegerile create de termenul « Constituţie » în 
unele state membre”.  
 
CESE insistă ca, în ciuda perioadei scurte de desfăşurare a CIG şi a mandatului său redus, 
organizaţiile societăţii civile să aibă posibilitatea de a participa la aceasta în scop consultativ. În 
plus, CESE se declară pregătit să organizeze, în cooperare cu preşedinţia portugheză a UE, 
unele întâlniri de informare şi de dialog cu organizaţiile societăţii civile, după cum a mai făcut-o 
în timpul lucrărilor Convenţiei Europene. 
 
 
5. Avizele şi declaraţiile societăţii civile 
 
Înainte de CIG, reprezentanţii societăţii civile europene şi-au exprimat părerile pe larg cu privire 
la conţinutul compromisului şi la oportunitatea de a păstra anumite puncte esenţiale din Tratatul 
Constituţional. 
 
5.1. Adunarea Regiunilor Europei 
 
Preşedintele Adunării Regiunilor Europei (AER) şi al regiunii Friuli-Venezia-Giulia (Italia), 
Riccardo Illy, a lansat un apel urgent către reprezentanţii europeni pentru ca aceştia să se asigure 
de faptul că „interesele regiunii sunt apărate în noul Tratat de modificare”. AER va lucra în 
strânsă cooperare cu CIG şi se va asigura că sunt respectate angajamentele luate de statele 
membre în mandatul de negociere, în ceea ce priveşte includerea dimensiunii regionale în cadrul 
reformei tratatului. Domnul Illy subliniază, de asemenea, că va coopera cu cei trei reprezentanţi 
ai Parlamentului European la CIG. 
 
În sfârşit, AER se angajează să informeze în mod activ cetăţenii la nivel regional cu privire la 
clauzele esenţiale ale tratatului: „Este absolut necesar ca cetăţenii să nu aibă impresia că nu se 
ţine seama de punctele lor de vedere. Acest lucru nu va putea duce decât la o şi mai mare 
depărtare între ei şi UE”. 
 
5.2. Confederaţia Europeană a Sindicatelor 
 
John Monks, secretar general al Confederaţiei Europene a Sindicatelor, a arătat într-o luare de 
poziţie că, dacă noul tratat nu va atribui un caracter obligatoriu Cartei Drepturilor 
Fundamentale, atunci sindicatele europene vor desfăşura o campanie împotriva acestui nou tratat 
şi vor invita Parlamentul European să nu îi dea undă verde. Or, se ştie că anumite parlamente 
naţionale stabilesc o legătură între aprobarea lor a unui text european şi acceptarea acestuia de 
către Parlamentul European.  
 
În plus, John Monks a lansat un apel „pentru susţinerea drepturilor fundamentale, şi anume 
dreptul la grevă, dreptul de a negocia, de a informa şi de a consulta lucrătorii, de a proteja 
lucrătorii împotriva concedierilor nedrepte, pentru securitatea socială şi pentru condiţii bune 
de lucru”. 
 
5.3. Mişcarea Europeană Internaţională 
 
„Cetăţenii nu sunt foarte interesaţi de o arhitectură (a Europei), ci de rezultate. Cetăţenii nu 
sunt interesaţi de motor, ci vor ca vehiculul să îi ducă la destinaţie”, a declarat Pat Cox, 
preşedintele Mişcării Europene Internaţionale (MEI). „Umpleţi din nou rezervorul cu carburant, 
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nu diluaţi carburantul care este în rezervor!”, a adăugat acesta. În numele MEI, fostul 
preşedinte al Parlamentului European a invitat la a se evita ca respectivul compromis la care vor 
subscrie cele 27 de state membre să constituie „cel mai mic numitor comun”. Elementele din 
Tratatul Constituţional care trebuie păstrate privesc, după părerea sa, implicarea cetăţenilor, 
precum dreptul de iniţiativă al cetăţenilor sau Carta Drepturilor Fundamentale. 
 
5.4. Tinerii Federalişti Europeni 
 
Ţinând seama de apropierea CIG, Tinerii Federalişti Europeni (JEF) au strâns mai multe mii de 
semnături pe străzile a 20 de oraşe europene. JEF au lansat în luna aprilie 2007 o campanie de 
mobilizare pentru un referendum privind Tratatul Constituţional. Aceştia doreau să adune cel 
puţin un milion de semnături, pentru a le sprijini revendicarea. Referendumul ar trebui să aibă 
loc, după părerea lor, în 2009, în acelaşi timp cu alegerile europene. 
 
5.5. Federal Union 
 
Federal Union (fondată în Regatul Unit în scopul apărării federalismului în această ţară, în 
Europa şi în lume) a luat poziţie în dezbaterea pe tema organizării unui referendum privind 
Tratatul Constituţional în Regatul Unit, dezbatere legată de ceea ce ar reprezenta conţinutul 
tratatului. Autorii textului trec în revistă patru opţiuni:  

  tratatul ar trebui să fie ratificat de Parlament, nu prin referendum, deoarece ar risca să 
devină un plebiscit pentru guvernul aflat la putere;  

  referendumul este necesar, indiferent de conţinutul tratatului, pentru a implica în mod 
direct cetăţenii;  

  referendumul este acceptat, însă tratatul trebuie să fie clar, simplu şi substanţial;  

  referendumul se impune doar dacă tratatul este destul de substanţial. Acesta este 
argumentul guvernului laburist şi al opoziţiei conservatoare, chiar dacă părerile lor 
diferă în legătură cu ceea ce constituie un tratat substanţial.  

Concluzia Federal Union este că, dacă trebuie să aibă loc un referendum, atunci acesta va avea o 
şansă de succes numai dacă guvernul invocă „argumente oneste şi convingătoare privind 
necesitatea tratatului pentru a face Europa mai eficientă, mai democratică şi mai 
transparentă”. 
 
5.6. Grupul Amato 
 
Grupul Amato, condus de actualul ministru italian al Afacerilor Interne, Giuliano Amato, şi 
compus din unele personalităţi precum comisarii Margot Wallström şi Danuta Hübner, foştii 
prim-miniştri Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis şi Paavo Lipponen, precum şi foştii 
comisari Chris Patten, Michel Barnier şi Antonio Vitorino, şi-a prezentat propunerea pentru un 
Tratat redus şi simplificat privind UE. Textul, care nu numără decât 70 de articole, reproduce 
integral partea instituţională a Tratatului Constituţional, precum şi o versiune modificată a părţii 
IV a textului (Dispoziţii generale şi finale) şi conţine o clauză care îi conferă Cartei Drepturilor 
Fundamentale un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Inovaţiile din partea III a 
Tratatului Constituţional (politicile Uniunii) sunt reproduse sub forma unor amendamente la 
tratatele existente, ca protocoale adiţionale. 
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5.7. Institutul Universitar European din Florenţa 
 
Institutul Universitar European din Florenţa, Institutul European al Universităţii San Pablo CEU 
din Madrid şi Fundaţia Rafael del Pino au elaborat un studiu intitulat „Cum să ieşim din impasul 
constituţional european”.  
 
Redactat de un grup de profesori universitari şi alţi specialişti internaţionali pe probleme 
europene, studiul descrie situaţia actuală a UE şi căile de a ieşi din această situaţie, din punct de 
vedere ştiinţific şi juridic, exprimând unele sugestii şi preferinţe. Studiul răspunde la trei 
probleme esenţiale:  

A) De ce un text constituţional? Punctul de plecare este similar cu cel al celebrului „Raport 
Cecchini” privind costul „non-Europei”, cu singura diferenţă că analiza nu mai este eminamente 
economică. Costurile inexistenţei unui Tratat Constituţional sunt analizate din patru puncte de 
vedere: eficienţă, democraţie, vizibilitate şi transparenţă. Din fiecare dintre aceste unghiuri, 
studiul dovedeşte că normele constituţionale sunt foarte utile, ba chiar indispensabile, pentru 
Europa. 

B) Lacunele proiectului rezultat în urma Convenţiei. Acestea privesc, în primul rând, noile 
provocări apărute, precum provocarea schimbării climatice. 

C) Căile de ieşire. Au fost analizate patru scenarii posibile:  

  îmbunătăţirea tratatelor actuale prin modificarea lor, fără a prevedea un nou tratat; 

  reducerea proiectului actual şi transformarea acestuia într-un minitratat; 

  păstrarea substanţei proiectului actual şi eliminarea aspectelor constituţionale; 

  îmbunătăţirea proiectului actual (tratatul plus).  

Această a patra formulă este cea pe care autorii studiului o susţin, ţinând seama, în special de 
nevoia de a face faţă noilor provocări mondiale. Studiul indică şi detaliază 38 de propuneri, care 
urmăresc să îmbunătăţească, dar şi să simplifice proiectul. 
 
 
6. Ce părere au cetăţenii europeni despre acest lucru 
 
În cursul primelor şase luni din 2007, peste 1 800 de cetăţeni din 27 de state membre UE au 
participat la o serie de consultări naţionale pe tema viitorului UE. Proiectul de consultare a 
cetăţenilor europeni a fost unul dintre cele şase proiecte paneuropene care urmăresc să dea 
cuvântul cetăţenilor, proiecte finanţate de Comisia Europeană în cadrul „perioadei sale de 
reflecţie”, ca urmare a respingerii Constituţiei Europene în Franţa şi în Ţările de Jos. 
 
Cu ocazia unui eveniment desfăşurat la Parlamentul European la 10 mai 2007, o delegaţie de 
cetăţeni care au participat la consultări s-a întâlnit cu vicepreşedintele Comisiei, Margot 
Wallström, cu vicepreşedintele Parlamentului, Gérard Onesta, şi cu deputatul european (şi, de 
asemenea, fost prim-ministru şi membru al Biroului Convenţiei), Jean-Luc Dehaene, în scopul 
de a le înmâna lista de dorinţe care a rezultat în urma consultărilor. În cursul consultărilor la 
nivel naţional, cetăţenii europeni au expus trei priorităţi politice: 

  UE trebuie să joace un rol mai important în cadrul politicilor legate de bunăstarea 
socială şi de familie şi trebuie să garanteze o serie de norme de bază; 

  UE trebuie să găsească un răspuns comun la problemele legate de integrare şi de 
imigrare; 
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  UE trebuie să îşi mărească puterile, în scopul dezvoltării unei politici energetice 
comune. 

 
Înainte de Consiliul European din 21-22 iunie 2007, rezultatele unei anchete Eurobarometru 
arată că două treimi dintre europeni (66%) subscriu la ideea unei Constituţii Europene, ceea ce 
reprezintă o îmbunătăţire cu 3 puncte în comparaţie cu precedenta anchetă de acest tip.  
 
Pe de altă parte, 69% dintre europeni sunt mai degrabă sau chiar foarte optimişti în ceea ce 
priveşte viitorul UE. În general, această ediţie a Eurobarometrului scoate la iveală, prin urmare, 
o îmbunătăţire considerabilă a opiniei publice cu privire la UE şi la instituţiile sale, în 
comparaţie cu ancheta din toamna anului 2006.  
 
Dacă 66% dintre europeni se declară în favoarea unei Constituţii Europene, se pot remarca 
anumite schimbări substanţiale în comparaţie cu sondajul din toamna lui 2006: astfel, susţinerea 
acordată unei constituţii a câştigat 13 puncte în Spania, 6 puncte în Estonia şi 5 puncte în 
Germania, în Ungaria şi în Polonia (69% !). În cursul aceleiaşi perioade, respectivul indice a 
scăzut în mod semnificativ în Grecia (-11 puncte) şi, într-o mai mică măsură, în Cipru şi în 
Finlanda (-6 puncte în cazul ambelor state).  
 
Este necesar să subliniem că, în nicio ţară, adversarii unei constituţii nu sunt mai numeroşi decât 
partizanii. În special în cele două ţări care au respins constituţia prin referendum, susţinerea se 
ridică la 68 % în Franţa şi la 55 % în Ţările de Jos. Adversarii Constituţiei formează, totuşi, o 
parte considerabilă a opiniei publice în Finlanda (43 % „împotrivă”, cu 4 puncte mai puţin decât 
cei din tabăra „pentru”) şi în Regatul Unit (36% „împotrivă”, cu 7 puncte mai puţin decât cei din 
tabăra „pentru”). 
 
 
7. Ce trebuie făcut în continuare 
 
Odată semnat, tratatul va trebui să fie ratificat de toate statele membre, cu sau fără referendum 
(pe cale parlamentară). În principiu, unele tratate de modificare (adică având ca scop 
modificarea anumitor articole din tratatele în vigoare) pot fi ratificate pe cale parlamentară. Cu 
toate acestea, mai multe state membre au făcut deja publică desfăşurarea unor referendumuri, 
făcând, astfel, să apară teama unui efect de domino. 
 
Potrivit unui studiu publicat de European Policy Centre15, situaţia este foarte complexă. 
 
Doar Irlanda este supusă obligaţiei juridice de a organiza un referendum, iar primul-ministru 
Bertie Ahern a confirmat desfăşurarea sa în anul 2008. Guvernul irlandez pare convins de 
rezultatele pozitive ale unui astfel de exerciţiu, cu condiţia ca situaţia economică să nu se 
deterioreze. 
 
18 ţări nu vor organiza, cu siguranţă, referendumuri (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, 
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, România, 
Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria). 
 
În schimb, situaţia este în continuare neclară în 8 state membre. 

                                                 
15 „The EU Reform Treaty: easier signed than ratified?”, Sara Hagemann, iulie 2007. 
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În Danemarca, Constituţia prevede un referendum imediat ce există un transfer de suveranitate 
către o organizaţie supranaţională. Însă o decizie definitivă nu va putea fi luată decât în toamnă, 
după analizarea textului de către Ministerul Justiţiei. Cu toate acestea, cu ocazia Consiliului 
European din iunie 2007, delegaţia daneză a negociat cu un mandat foarte clar în numele 
principalelor partide politice şi a avut câştig de cauză cu privire la 9 puncte care ar fi făcut 
necesară, cu siguranţă, desfăşurarea unui referendum. 
 
Luxemburg şi Spania sunt singurele două ţări care au ratificat Tratatul Constituţional pe calea 
referendumului şi vor avea, probabil, nevoie să repete acest exerciţiu. Cu toate acestea, cele 
două guverne par să favorizeze ratificarea pe cale parlamentară. 
 
În Ţările de Jos, guvernul olandez a hotărât la 21 septembrie 2007 să ratifice viitorul tratat de 
modificare a Uniunii Europene printr-un simplu vot parlamentar şi să nu organizeze un nou 
referendum. Acesta urmează, astfel, avizul Consiliului de Stat olandez care, după studierea 
proiectului de text aflat în prezent în discuţii în cadrul CIG, a ajuns la concluzia că viitorul tratat 
va diferi în mod substanţial de Tratatul Constituţional respins de poporul olandez în iunie 2005 
şi că, în acelaşi timp, nu va modifica tratatele existente ale UE într-un mod atât de radical încât 
să fie necesară o nouă consultare a poporului. 
 
În Polonia, formarea recentă, chiar în cadrul coaliţiei guvernamentale, a unei alianţe 
eurosceptice, compusă din Liga Familiilor Poloneze (LPR) şi din Partidul „Autoapărarea” 
(Samoobrona) nu ar trebui să pună probleme în ceea ce priveşte ratificarea viitorului Tratat de 
modificare, conform unei declaraţii a primului-ministru polonez Jaroslaw Kazcynski. Totuşi, 
guvernul nu a hotărât încă dacă ratificarea tratatului va avea loc prin referendum popular sau 
printr-un simplu vot în Parlament. 
 
Portugalia se angajase să supună Tratatul Constituţional unui referendum. Tema discuţiilor 
actuale în Parlament este dacă acest angajament ar trebui să acopere şi Tratatul de modificare, 
deşi guvernul face tot posibilul pentru a evita acest scenariu. 
 
În Republica Cehă, opoziţia social-democrată solicită un referendum, însă guvernul nu ar vrea 
să rişte să îşi perturbe preşedinţia UE (începând cu luna ianuarie 2009). Chiar dacă decizia 
Poloniei ar putea influenţa decizia Republicii Cehe, curentul politic majoritar favorizează 
ratificarea pe cale parlamentară. 
 
Primul-ministru britanic Gordon Brown şi predecesorul său, Tony Blair, au convenit că, datorită 
numeroaselor derogări obţinute, în Regatul Unit nu va fi necesară desfăşurarea unui 
referendum, lucru deja contestat de conservatori şi de presa britanică eurosceptică. Conservatorii 
resping proiectul Tratatului de modificare propus de preşedinţia portugheză, ca fiind „o copie a 
fostei Constituţii Europene” şi au anunţat deja că, în lipsa unui referendum, ar putea susţine 
organizarea unui referendum „privat”. Un mare număr de deputaţi laburişti ar putea să se alăture 
acestui apel. Dacă Gordon Brown ar fi determinat să cedeze presiunilor, rezultatul final ar fi, 
foarte probabil, negativ. 
 
În ceea ce priveşte cele 18 ţări care vor ratifica tratatul pe cale parlamentară, 13 dintre acestea o 
vor putea face printr-un vot cu majoritate simplă sau absolută (Bulgaria, Cipru, Estonia, 
Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia, Suedia, Ungaria) ceea ce 
nu ar trebui să pună prea multe probleme.  
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În schimb, situaţia ar putea fi mai complexă în alte ţări în care sunt necesare unele majorităţi 
speciale şi în care obţinerea acestor majorităţi s-ar putea dovedi la fel de dificilă ca un rezultat 
pozitiv în cadrul unui referendum. 
 
Majoritatea de 2/3  
Această majoritate este necesară în cele două Camere ale Parlamentului în Austria, în Belgia, în 
Finlanda şi în Polonia, în cazul unui transfer de putere (altfel, este suficientă o majoritate 
simplă). În Austria şi în Finlanda, această majoritate ar putea fi atinsă fără prea mari probleme.  
 
În Belgia, majoritatea de 2/3 este însoţită de un quorum de 2/3 în momentul votului, precum şi 
de avizul favorabil al adunărilor regionale, ceea ce lasă să se prevadă o procedură lungă şi 
dificilă, din cauza tensiunilor constante dintre diferitele comunităţi. 
 
În ceea ce priveşte Polonia, guvernul trebuie încă să decidă care regulă de votare va fi urmată 
(majoritatea simplă sau majoritatea de 2/3). Climatul politic din Polonia fiind greu de prevăzut, 
ne rămâne să sperăm că opoziţia pro-europeană va reuşi să încline balanţa în favoarea sa în 
momentul votului. 
 
Majoritatea de 3/5  
Această majoritate este aplicabilă în Franţa, în Slovacia şi în Republica Cehă în cazul unui 
transfer de putere (altfel, este suficientă o majoritate simplă).  
 
Constituţia Franceză revizuită în anul 2004 conţine un articol care face trimitere directă la 
Tratatul Constituţional. Prin urmare, va fi necesar, probabil, un nou amendament (aprobat cu o 
majoritate de 2/3). Pentru ca acest exerciţiu să reuşească, guvernul va avea nevoie neapărat de 
sprijinul opoziţiei socialiste. 
 
Majoritatea de 3/5 pare a fi la îndemână în Slovacia. 
 
În schimb, actualul guvern ceh este mai degrabă eurosceptic, influenţa opoziţiei în momentul 
votării urmând să fie decisivă. 
 
Majoritatea de 5/6 
Acest tip de majoritate este necesar în Danemarca în cazul unui transfer de putere (altfel, este 
suficientă o majoritate simplă). Decizia definitivă în acest sens este aşteptată în toamnă, după 
studierea textului proiectului de către Ministerul Justiţiei. 
 
 

*          *          * 
În orice caz, date fiind riscurile multiple la care este expus procesul de ratificare, guvernele 
statelor membre vor avea tot interesul să implice în dezbatere societatea civilă care, pe drept sau 
pe nedrept, se vede în prezent exclusă din discuţie şi puţin sau deloc ascultată. Însuşirea textului 
care a rezultat în urma CIG de către toţi actorii implicaţi va avea o importanţă crucială în 
momentul votului (parlamentar sau prin referendum). 
 
Un efort intens de pedagogie şi de clarificare va fi absolut necesar pentru a putea contracara 
orice tentativă de propagandă eurosceptică care va urmări să abată atenţia cetăţenilor de la 
avantajele democratice ale textului. În lipsa acestui lucru, noul text, făcut şi mai puţin lizibil de 
numeroasele declaraţii şi derogări, riscă să fie o pradă uşoară în faţa lecturilor partizane şi 
trunchiate ale adversarilor tratatului. 
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În acest context, Parlamentul European trebuie să pună bazele unui dialog aprofundat, pentru a-
şi demonstra dorinţa şi calitatea de a asculta şi de a implica mai bine cetăţenii europeni în 
stabilirea normelor care le vor fi ulterior aplicate. Acest obiectiv răspunde dorinţei afişate în 
unanimitate de a restabili - într-o perioadă dificilă a construcţiei europene – o legătură puternică 
între cetăţeni şi instituţii.  
 
În acest sens, iniţiativa Agora cetăţenilor, lansată de Parlament în iunie 2006, răspunde acestei 
nevoi a cetăţenilor europeni de a se informa şi de a fi informaţi. Obiectivul său este triplu: 

  depăşirea barierei dintre aleşi şi cetăţeni, acoperind, astfel, abisul apărut între instituţiile 
europene şi cetăţenii Uniunii; 

  depăşirea barierei dintre diferitele sectoare ale societăţii civile europene, care determină 
conlucrarea aleşilor cu cetăţenii, dar şi dintre segmente întregi ale societăţii civile 
europene care, în mare parte a timpului, se ignoră; 

  depăşirea barierei dintre egoismele naţionale, care să facă posibilă eliminarea blocajelor 
apărute ca urmare a unor reflexe naţionaliste şi depăşirea graniţelor dintre state, pentru 
ca actorii cheie dintr-un dosar să îşi poată confrunta certitudinile cu cele ale vecinilor 
lor. 

Dovada concretă a acestor intenţii lăudabile va fi oferită în toamnă, cu ocazia întâlnirilor 
desfăşurate în cadrul „Agorei cetăţenilor”. 
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