
Participanţii se pronunţă ferm în favoarea ratificării Tratatului de reformă. Ei au convingerea 
că tratatul va permite îmbunătăţirea modului de funcţionare al Uniunii Europene, în special în 
dimensiunea sa externă. 
 

Frontierele UE  

Frontierele UE nu au fost niciodată definite în mod clar. Această situaţie a fost acceptabilă 
până în prezent, dar experienţa a demonstrat că această nesiguranţă creează temeri în 
interiorul Uniunii. Cu toate acestea, frontierele nu ar trebui considerate imuabile, ci ar trebui 
să prevadă o anumită flexibilitate, în funcţie de evoluţia situaţiilor politice într-un viitor 
imprevizibil. 
 

• Criteriile de aderare la UE şi capacitatea de integrare 
 
Criteriile de aderare au fost definite treptat de-a lungul anilor. De la simpla preluare a aşa-
numitului „acquis communautaire”, Uniunea a trecut la criterii suplimentare, cum ar fi; 
 

- existenţa unui sistem stabil, democratic, care respectă statul de drept şi drepturile 
omului şi 
- acceptarea economiei de piaţă. 

 
De la summitul de la Copenhaga din iunie 1993, „capacitatea de absorbţie” a Uniunii a fost 
adăugată criteriilor. Pentru prima dată, consecinţele extinderii asupra funcţionării Uniunii,  
instituţiilor sale, politicilor comune şi bugetului trebuiau luate în considerare în mod explicit. 
Aşa cum au demonstrat-o referendumurile din Franţa şi Olanda privind Tratatul 
Constituţional, ar trebui adăugat criteriul capacităţii de integrare a populaţiei Uniunii. A rămas 
o întrebare deschisă dacă acest lucru ar trebui realizat prin intermediul unui vot popular, 
referendumul. Aceasta ar însemna o implicare mai directă a cetăţenilor, dar ar ridica  totodată 
o problemă controversată, aceea a consultării populare, pe lângă procesul democratic de 
ratificare.  
 
Deşi procesul de extindere este considerat un succes, mai mulţi participanţi au fost de părere 
că ar trebui avută în vedere o pauză în procesul de extindere, pentru a permite o aprofundare 
care ar duce la o mai bună adaptare a UE la o viitoare extindere. Totuşi, majoritatea 
participanţilor au apreciat că trebuie cel puţin încheiate negocierile de aderare cu ţările cu care 
acestea se află deja în curs.  
 
Soluţia problemelor care apar din extinderile succesive o pot reprezenta nivelurile diferenţiate 
ale calităţii de membru (cercurile concentrice), care ar permite primirea în „Casa europeană” a 
ţărilor care nu pot sau nu vor să progreseze la fel de rapid pe calea integrării ca ceilalţi 
membri. Participanţii nu au subapreciat problemele inerente acestor sisteme, dar tuturor le-a 
fost clar că nu va mai fi posibil ca o minoritate de state membre să-i împiedice pe ceilalţi să 
avanseze pe drumul integrării. În special anumite ţări candidate ar putea considera că această 
formulă ar putea duce la o diferenţiere durabilă în rândul statelor membre. 
 
Pe de altă parte, unii participanţi au propus organizarea politicii de vecinătate după imaginea 
cercurilor olimpice: UE ar coordona domenii de colaborare cu ţări terţe, în funcţie de 
aproprierea geografică sau de interesele comune. 
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A existat un sentiment general că cetăţenii şi societatea civilă ar trebui să aibă un rol mai 
important în deciderea viitorului şi dimensiunilor Uniunii. Totuşi, majoritatea nu a fost de 
acord că referendumurile reprezintă mijlocul adecvat de a oferi cetăţenilor posibilitatea de 
exprimare în aceste chestiuni, cu toate că mulţi dintre participanţi ar putea accepta 
referendumurile, în măsura în care acestea ar fi cât mai disociate de contextele naţionale şi ar 
fi desfăşurate la nivel european. 
 
Numeroşi participanţi au considerat că mai mult timp şi mai multă informaţie ar fi necesare în 
pregătirea viitoarelor extinderi. 
 

• Politica europeană de vecinătate 
 
Mai multe idei inovatoare sunt necesare completării şi adâncirii acestei politici strategice. 
Multe persoane înţeleg că politica de vecinătate reprezintă, de fapt, un instrument de 
cooperare cu ţări care nu vor face parte din UE. Pe de altă parte, politica de vecinătate poate 
avea funcţia de „anticameră” pentru ţările care nu sunt considerate în prezent ţări candidate. 
 

• UE în lume 
 
Cetăţenii europeni aşteaptă de la Uniunea Europeană să îşi consolideze capacitatea de a 
acţiona pe plan extern. Această politică este considerată importantă în menţinerea stabilităţii, 
prosperităţii şi securităţii europene. Tratatul de reformă face un pas important înainte prin 
introducerea funcţiei de Înalt reprezentant, care va fi şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene 
şi care va prezida, în acelaşi timp, Consiliul Relaţii Rxterne. 
 
Majoritatea participanţilor a fost de părere că Înaltul reprezentant pentru relaţii externe şi 
serviciul extern integrat unic vor contribui substanţial la îmbunătăţirea coordonării, 
dezvoltării şi coerenţei politicii comune externe. 
 
Anumite aspecte sunt mai puţin cunoscute de către public şi mai puţin vizibile, dar cu toate 
acestea sunt foarte importante, ca de exemplu transferul politicii privind vizele şi acordarea de 
azil sub controlul Parlamentului. 
 
În ciuda acestui progres, menţinerea unanimităţii în domeniul PESC constituie în mod clar o 
sursă de dezamăgire. 
 
Până în prezent, Uniunea Europeană şi-a exercitat influenţa prin intermediul aşa-numitei 
„putere de convingere” (soft power), care şi-a dovedit eficacitatea în cursul procesului de 
extindere. 
 
În ceea ce priveşte situaţia în lume, unii participanţi s-au întrebat cum un corp diplomatic 
poate avea putere de convingere în lipsa unui sprijin militar. Până în prezent, misiunile de 
menţinere a păcii au fost insuficiente, iar politica de apărare comună ar trebui să garanteze că 
UE are capacitatea de a se angaja în acest fel de misiuni atunci când este necesar şi în cadrul 
unui mandat al ONU. 
 
Valorile europene, cum ar fi democraţia, toleranţa, respectarea diversităţii, libertatea de 
gândire şi religie, ar trebui promovate în opoziţie cu ideologiile radicale, totalitare şi 
fundamentaliste. 
 
A fost exprimat regretul cu privire la dispariţia din noul text a simbolurilor uniunii, aspect de 
o importanţă deosebită în relaţia cu restul lumii. 
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• Politica de dezvoltare 

 
În ceea ce priveşte politica de dezvoltare în lumea a treia, ar trebui să se acorde mai multă 
atenţie procesului de guvernare din ţările beneficiare. 
 
Pentru a facilita proiectele de dezvoltare desfăşurate de UE, ar trebui să se verifice dacă există 
acţiuni ale altor politici comunitare opuse ajutorului de dezvoltare, ca de exemplu, politica 
agricolă comună. De asemenea, instituţiile europene care acţionează în domeniul dezvoltării, 
ajutorului umanitar sau al drepturilor omului şi-ar putea coordona mai bine acţiunile pentru a 
trimite mesaje mai clare şi pentru a-şi realiza mai bine obiectivele. 
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