Haenel: Construcţia UE nu este un fenomen îngheţat
Bucureşti, 19 apr /Agerpres/ - Construcţia UE nu este un fenomen îngheţat, a afirmat
preşedintele Delegaţiei pentru Uniunea Europeană a Senatului Franţei, în conferinţa cu tema
"Extinderile Uniunii Europene - bilanţ şi perspective", ţinută, vineri, în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare din Capitală.
Conferinţa, cea de-a 15-a din seria "România-Franţa: împreună în Europa", a fost
organizată de Ambasada Franţei în colaborare cu Institutul European din România (IER).
În bilanţul său, oficialul francez, a evidenţiat "beneficiile" extinderii Uniunii Europene, în
ce priveşte menţinerea păcii continentului - cu precădere în Balcanii de Sud-Est -, democraţia consolidată prin aderare, în cazul Greciei, Spaniei, Portugaliei, în anii 80, ca şi în statele esteuropene, în anii 90 - şi prosperitatea la care au avut acces, după aderare, toate statele
respective. Acestea au fost elemente care au contribuit la creionarea unei adevărate "identităţi
europene", consideră Hubert Haenel.
El a evocat primele încercări de extindere a UE, din anii 1970 (Marea Britanie, Irlanda,
Danemarca) şi 1980 (Grecia, apoi Spania şi Portugalia), trecând prin anii Războiului Rece şi
marcând momentul căderii Berlinului (1989), când, odată cu desfiinţarea URSS, nu au mai
existat frontiere ideologice. Ajungând în contemporaneitate, Hubert Haenel a amintit discuţiile în
curs cu Turcia, ca şi perspectiva unei Uniuni de 35-36 de state membre.
"Un bilanţ complet al extinderii nu poate fi făcut fără menţionarea aspectelor defavorabile
ale acestui proces", a fost de părere Hubert Haenel, în opinia căruia "punerea accentului cu
precădere pe chestiunile politice şi economice a dus la subestimarea importanţei celor
administrative şi juridice" ale aderării.
"În momentul de faţă este indispensabil ca să existe un punct de vedere convergent între
membrii UE asupra unor principii precum independenţa justiţiei, lupta contra corupţiei,
imparţialitatea şi eficacitatea administraţiei, aceasta contribuind din plin la consensul în procesul
aderării", a spus Hubert Haenel.
Vorbind de perspectivele aderării, apreciată drept "o problemă mai dificilă decât în
trecut", în finalul conferinţei sale vorbitorul a atras atenţia asupra păstrării "uşii deschise", atât în
cazul Turciei, cât şi în cel al statelor din estul Uniunii, precum Rusia, sau al celor din sud-estul
Balcanilor, cum este cazul celor din fosta Iugoslavie, unde "problemele par a fi fost congelate".
"Astăzi, Turcia nu este gata pentru a intra în Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană
nu este pregătită pentru a o primi. Ce va fi mâine? Care va fi rezultatul final al negocierilor ?
Nimeni nu poate spune. Pentru moment, cea mai bună formulă mi se pare aceea de a păstra
toate opţiunile deschise", a spus Hubert Haenel.
El consideră că "există potenţial candidate la estul Uniunii, unde problemele par
descurajatoare, atât pentru că sunt foarte îndepărtate de standardele Uniunii Europene, precum
şi din cauză că adeziunea acestora ridică o problemă a relaţiilor dintre UE şi Rusia".
Haenel a declarat că nu putem desconsidera un spaţiu din afara graniţelor Uniunii
Europene doar pentru că nu-l cunoaştem, ci, dimpotrivă, trebuie să ni-l apropiem explicând
principiile existenţei Uniunii ţinând seama şi de opiniile interlocutorului.
Preşedintele Delegaţiei pentru Uniunea Europeană a Senatului Franţei a atras, totodată,
atenţia asupra importanţei necesităţii implicării opiniei publice în procesul aderării.
"Nu trebuie să repetăm erorile trecutului. Dacă vrem să continuăm procesul extinderii,
trebuie să acceptăm dezbaterea, transparenţa, trebuie să informăm şi să explicăm", a subliniat
Haenel, care este de părere că, "altfel, ne vom confrunta cu fenomene de respingere şi
scepticism în raport cu UE".
În context, ambasadorul Franţei la Bucureşti, a menţionat, la finalul alocuţiunii sale, că
UE va trebui să încheie un acord de asociere cu R. Moldova, în condiţiile în care aceasta va
respecta politica de bună vecinătate.
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a ocupat, începând cu 1977, diferite poziţii la nivel local sau regional. A fost ales senator în 1985,
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