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Rezumat
Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări la scală globală care pot fi depăşite însă
printr-o mai bună coordonare şi aplicare a politicilor comunitare.
Sinteza integrală
Joi, 2 iulie a.c., a avut loc o nouă întâlnire în seria de conferinŃe „România-FranŃa: împreună în
Europa”. Aceste evenimente au scopul de a contura o perspectivă franco-română asupra
provocărilor integrării României în Uniunea Europeană. ConferinŃa a fost susŃinută de domnul
Gilles Briatta, Secretar general pentru afaceri europene pe lângă Prim-ministrul FranŃei şi s-a
bucurat de prezenŃa ExcelenŃei sale domnul Henri Paul, Ambasadorul Republicii Franceze în
România. Întâlnirea a fost moderată de doamna Gabriela Drăgan, director general al Institutului
European din România.
Domnul Gilles Briatta evidenŃiază încă de la început provocările la adresa Uniunii Europene,
cunoscute şi foarte serioase: a) criza economico-financiară; b) adoptarea Tratatului de la Lisabona şi
votul irlandez în această privinŃă; c) schimbările climatice şi d) securitatea energetică. Întrebarea
care se pune în faŃa acestor provocări este de a şti dacă Uniunea poate face faŃă unor astfel de
sfidări. Aparent masivă, Uniunea Europeană impresionează prin slăbiciunile sale: organizaŃie cu
vocaŃie universală dar fără un guvern, foarte eterogenă şi fără a avea o armată şi o poliŃie proprie.
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La acestea se adaugă absenŃa unei opinii publice unice, nu avem o opinie publică europeană ci 27 de
opinii publice naŃionale, adesea fiecare cu o altă agendă.
În ciuda acestor slăbiciuni Europa este puternică, iar forŃa ei se datorează dreptului, legislaŃiei
comune, “l’Europe n’est pas un État mais un état de droit”. Cea mai interesantă organizaŃie
constituită până în prezent Uniunea Europeană a reuşit să îşi creeze un drept comun impus fără
folosirea forŃei. Avem de-a face cu o legislaŃie care influenŃează viaŃa fiecăruia dintre noi, adesea
fără să ne dăm seama. Dreptul comunitar şi procedurile comune oferă Europei şansa de a răspunde
oricărei provocări atâta timp cât Europa ştie clar ceea ce vrea să obŃină.
În continuarea prelegerii domnul Gilles Briatta a revenit la provocările enunŃate la început
realizând o scurtă prezentare a acestora şi oferind posibile soluŃii pentru depăşirea lor.
A) Criza financiară
Uniunea Europeană a fost creată, la început, din motive şi pe baze economice astfel că eşecul găsirii
unei soluŃii la actuala criză nu va face altceva decât să îi slăbească credibilitatea în faŃa cetăŃenilor
europeni. În rezolvarea acestei crize principalul element de comparaŃie în ceea ce priveşte măsurile
adoptate, datorită dimensiunilor şi importanŃei economice, este reprezentat de Statele Unite ale
Americii. În această comparaŃie se poate observa că Europa a rămas în urma Statelor Unite în ceea
ce priveşte măsurile de reglementare a pieŃelor financiare şi a produselor derivate.
B) Criza economică
Deficitul bugetar este necesar în aceste momente de criză dar trebuiesc făcute eforturi susŃinute
pentru a-l reduce. Totodată se impune o implicare mai activă a Bruxelles-ului în dezvoltarea
industriei europene prin oferirea unei direcŃii de urmat şi printr-o coordonare mai strânsă între
diferitele industrii naŃionale. Se remarcă în acelaşi timp absenŃa unei dezbateri la nivel european cu
privire la politica monetară: ce s-ar întâmpla de exemplu dacă Statele Unite ar devalua dolarul?
Cum ar reacŃiona Europa?
C) Schimbările climatice
Uniunea Europeană este singura regiune care are o legislaŃie coerentă în domeniul luptei împotriva
schimbărilor climatice şi încălzirii globale. Trebuie să profităm de acest avantaj şi să negociem un
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acord global cu administraŃia americană care în acest moment dovedeşte o mare deschidere în
această privinŃă. Schimbările climatice vor influenŃa din ce în ce mai mult construcŃiile bugetare
care vor trebui să Ńină seama de noile modificări.1
D) Securitatea energetică
Uniunea Europeană trebuie să se organizeze mai bine pentru a reduce consumul de energie şi pentru
a-şi dezvolta noi surse de aprovizionare. O posibilă soluŃie se dovedeşte a fi sporirea numărului de
terminale din porturi care pot primi gaz lichefiat, pentru a reduce dependenŃa de gazul rusesc.
Totodată se află în lucru un Plan privind securitatea aprovizionării cu gaz.2
E) Extinderea şi Politica de vecinătate
UrgenŃa politicii de extindere trebuie să fie constituită de regiunea Balcanilor de Vest. În acest sens
trebuie rezolvată cât mai rapid disputa sloveno-croată referitoare la stabilirea graniŃei dintre cele
două state. Turcia continuă să reprezinte pentru Europa, simultan, o enormă problemă dar şi o
enormă şansă. Procesul de negociere cu Turcia trebuie continuat în vederea apropierii acestei Ńări de
Uniunea Europeană, de practicile şi normele europene.
F) Reorganizarea instituŃiilor comunitare
Adoptarea urgentă a Tratatului de la Lisabona trebuie să permită reorganizarea instituŃiilor existente
şi apariŃia unora noi (Serviciul European pentru acŃiune externă etc.)
G) MigraŃia3
Sinteză realizată de
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1

În acest sens au fost elaborate o serie de studii ale Comisiei Europene disponibile la adresa
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=172
2
Pentru mai multe informaŃii cu privire la legislaŃia europeană în materie de securitate energetică vă rugăm vizitaŃi
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/index_fr.htm
Pentru informaŃii suplimentare cu privire la perspectiva românească asupra securităŃii energetice vă rugăm vizitaŃi
http://www.ier.ro/documente/spos2008_ro/Studiul_2_-_Securitatea_energetica_RO.pdf
3
Pentru informaŃii suplimentare cu privire la azil şi migraŃie la nivel comunitar vă rugăm vizitaŃi
http://www.ier.ro/documente/spos2008_ro/Studiul_4_-_Migratie_RO.pdf
Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Cod 030016, Bucureşti, Tel: 4021- 314.26.96/97
Fax 4021- 314.26.66, E-mail: ier@ier.ro

