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Rezumat
Uniunea Europeană, ansamblul politic cel mai bine adaptat realităţilor secolului al XXI-lea trebuie să
creeze o viziune comună, o viziune europeană capabilă să îi asigure succesul în viitor.
Sinteza integrală
Marţi, 13 mai a.c., a avut loc o nouă întâlnire din seria conferinţelor „România-Franţa: împreună în
Europa”, evenimente care au scopul de a contura o perspectivă franco-română asupra provocărilor
integrării României în Uniunea Europeană. Conferinţa a fost susţinută de domnul Jean-Dominique
Giuliani, preşedintele Fundaţiei Robert Schuman (Paris/Bruxelles), şi s-a bucurat de prezenţa
Excelenţei sale domnul Henri Paul, Ambasadorul Republicii Franceze în România. Evenimentul a fost
moderat de domnul academician Răzvan Theodorescu.
În deschiderea conferinţei domnul Giuliani a subliniat faptul că opiniile prezentate sunt opinii
personale asupra unui subiect în aparenţă simplu. Începutul conferinţei a fost marcat de o prezentare
a situaţiei existente la nivel european şi mondial după finele celui de-al Doilea Război Mondial, situaţie
care a permis apariţia Comunităţii Europene, problemele instituţionale fiind prezente încă de la
începutul construcţiei europene. În acel moment se încerca ruperea de logica trecutului, cea a
războiului care a devastat continentul european, principiul fundamental, de funcţionare, al Uniunii fiind
bazat, prin Declaraţia Schumann, pe ideea cooperării, a creării interesului comun. A urmat apoi o
trecere în revistă a principalelor evenimente şi tratate care au marcat istoria Uniunii şi care au dus la
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crearea celui mai de succes spaţiu economic din lume, al cărui model de dezvoltare economică este
cel mai invidiat.
Conferinţa s-a încheiat prin prezentarea celor trei mari provocări, provocări pe care trebuie să
le depăşească Uniunea Europeană dacă doreşte să prospere în viitor:
1) economia
-

necesitatea alocării de sume suplimentare pentru cercetare şi a adoptării deciziilor economice
de comun acord;

2) identitatea europeană
-

necesitatea identificării unui obiectiv capabil să mobilizeze toate statele europene în condiţiile
în care s-a pus accentul pe extindere în defavoarea aprofundării integrării;

3) securitatea şi apărarea
-

necesitatea creării unei forţe militare credibile capabile să apere interesele europene pe plan
internaţional.
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