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Prefaţă

I

Ne afl ăm în faţa unei cărţi pe care, înainte de toate, aş 
caracteriza-o ca „necesară”. Necesară tinerilor doritori să se 
documenteze în materie de integrare europeană şi în primul rând 
liceenilor cu perspective de a deveni funcţionari europeni sau 
lobby-işti la Bruxelles. Îmi exprimasem într-un articol, în anul 
2006, nemulţumirea că prea puţini români îşi depun candidatura 
pentru diverse posturi în instituţiile europene. Această carte poate 
să deschidă apetitul pentru asemenea posturi care îşi merită pe 
deplin, prin remuneraţia pe care o implică, efortul de pregătire şi 
documentare.

Tinerii români au nevoie de cunoştinţe fundamentale, simple, 
despre Uniunea Europeană, expuse pe înţelesul lor. 

În momentul de faţă, nu există o persoană care să stăpânească 
pe deplin tematica integrării europene, mai ales  dacă ţinem cont 
numai de cele peste 90 000 de pagini de acquis comunitar. De la 
politica externă şi de securitate comună la protecţia consuma-
torului, de la politica de vecinătate la acţiunile antidumping, de 
la recunoaşterea reciprocă a produselor la tariful vamal unic, de 
la normele stricte de concurenţă la comerţul intracomunitar cu 
drepturi de poluare, de la politica de apărare comună la justiţie 
şi afaceri interne, o mulţime de alte subiecte de specialitate se 
perindă prin faţa elevului care doreşte să aşeze în edifi ciul culturii 
sale generale acea cărămidă care poartă pe ea însemnele „U.E.”. 
Ce să selecteze? Cum să se orienteze în acest labirint instituţional, 
juridic, administrativ, tehnocratic? Avem în faţă un potenţial 
răspuns la asemenea întrebări, măcar parţial. 
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O carte scrisă pe înţelesul elevilor, de o persoană care a părăsit 
nu de mult băncile facultăţii, care înţelege pe deplin necesităţile de 
informare ale tinerilor şi limbajul în care să li se adreseze pentru a 
face mesajul comprehensibil.

Cine poate comunica mai bine cu tinerii decât un tânăr? Cineva 
din rândul tinerilor români şi-a asumat răspunderea de a culege, 
între coperţile unei cărţi, o interesantă şi documentată sinteză 
a ceea ce înseamnă integrarea europeană în secvenţialitatea sa 
istorică, dar şi într-o secţiune actuală pe diverse paliere, într-un 
limbaj descărcat pe cât posibil de eurojargon, fără a eluda însă 
termenii fundamentali, specifi ci, pe care îi şi explicitează pe înţe-
lesul nespecialistului.

Acurateţea textului rezultă din efortul de sintetizare, precum 
şi dintr-o metodă pe care aş compara-o cu cea a „subsidiarităţii”, 
aplicată gradului de înţelegere a cititorului în problematica pe care 
o abordează. Preluată aici doar metaforic din glosarele europene, 
metoda ar consta în aceea că utilizează pe cât posibil termenii de 
la nivelul inferior, explicaţiile cele mai simple, limbajul cel mai 
puţin sofi sticat, apelând numai în cazurile de strictă necesitate la 
formulări academice sau tehnice. Acurateţea elementară primează 
în faţa stilului sofi sticat, elaborat, universitar, sporind astfel 
accesibilitatea frazei.

Autoarea ştie să evite, totuşi, schematizările de dragul simplită-
ţii, evitând astfel caricaturizarea. După ce parcurge principalele 
momente istorice ale integrării europene, marcând tratatele în 
evoluţia lor cronologică, baleiază principalele politici comune, 
pentru a descinde apoi în labirintul instituţional şi în cel al 
procedurilor legislative ale Uniunii Europene. 

La fel ca şi construcţia europeană însăşi, cartea nu are un 
„sfârşit”, un „happy-end”, pentru că ea este în devenire, închein-
du-se cu un îndemn la refl ecţie asupra perspectivelor europene, 
într-un moment important în care laboratorul integrării fi nalizează 
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un nou Tratat, cel al Reformei, cu menirea de a funcţionaliza o 
Uniune compusă din 27 de membri, deschisă viitoarelor extinderi 
şi, mai ales, expusă provocării de a negocia aderarea Turciei, stat 
care, la orizontul posibilei aderări, s-ar situa pe locul întâi în UE, 
ca număr de locuitori.

Pentru a facilita lectura şi înţelegerea termenilor, autoarea 
oferă în fi nal şi o listă de abrevieri, făcând şi trimitere la o bogată 
bibliografi e utilă cititorului.

Experienţa proprie a autoarei nu este de neglijat, în demersul 
pe care l-a întreprins prin această reuşită editorială. Prezentă în 
cercuri de dezbateri europene la Bruxelles, a avut prilejul să verifi ce 
veridicitatea unor teorii pe care le-a parcurs în timpul studiilor.

Cu această carte, Codruţa-Liliana Filip şi-a trecut cu brio 
examenul de „maturitate europeană”, oferind un instrument util 
liceenilor, de care este apropiată ca vârstă şi entuziasm şi cărora le 
dedică efortul său intelectual.

Perseverând în felul acesta, autoarea are şansa să atingă 
performanţe însemnate, poate în politică sau în cercetare, 
alăturându-se atât de necesarei elite române care îşi exercită 
valenţele într-o Uniune Europeană în continuă evoluţie, fără a uita 
că deviza „unitate în diversitate” înseamnă, printre altele, a nu ne 
pierde identitatea de români în acest „vis european”.

Dr. Radu Şerban 
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II

În secolul XV, când Columb făcea pasul către America, noile 
teritorii descoperite – până atunci neştiute, neimaginate – au 
fost numite „Lumea Nouă”. Astăzi, mulţi români sunt gata să facă 
pasul către propria lor „lume nouă”. Iar aceasta este Uniunea 
Europeană.

S-a vorbit mult, în aceşti aproape 20 de ani postdecembrişti, 
despre UE. S-au spus multe, dar foarte puţine pe înţelesul 
oamenilor obişnuiţi, cei care sunt astăzi cetăţeni ai Uniunii. S-a 
vorbit în fugă, niciodată în detaliu, despre semnifi caţia sa pentru 
indivizi, şi nu pentru instituţii. În fi ne, nu s-a vorbit aproape 
deloc tinerilor despre şansa inimaginabilă care este Uniunea 
Europeană pentru viaţa lor. Cărţi precum aceasta fac un pas 
important: un pas către descoperirea acestei „lumi noi” de către 
principalii săi benefi ciari.
Ştiu că astăzi generaţiile tinere sunt confuze, dezorientate şi 

se tem de viitor. E fi resc să fi e aşa, după mulţi ani de agitaţie, 
schimbări nu întotdeauna explicate şi salturi nu întotdeauna 
logice. Dintre toate ţările membre UE, probabil că în România 
e cel mai difi cil să fi i tânăr, să încerci să-ţi creezi un drum clar 
în viaţă, să-ţi clădeşti o carieră şi să-ţi întemeiezi o familie fără 
să faci sacrifi cii enorme sau compromisuri regretabile. Cu toate 
acestea, suntem parte a celui mai interesant, dinamic şi evoluat 
„experiment” politic din lume. Avem un loc al nostru într-o 
structură care funcţionează, în acelaşi timp, ca o familie, ca o 
companie şi ca o ţară, încercând să echilibreze obiective, interese 
şi oportunităţi individuale şi comune, pentru a oferi o viaţă cât 
mai bună cetăţenilor săi. Deocamdată, în mod surprinzător poate, 
multora dintre români această structură nu le este familiară – sau 
le este chiar străină. Puţini dintre tineri, mai ales, înţeleg modul 
cum funcţionează UE, benefi ciile la care ei au acces, şansele pe 
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care le-ar putea fructifi ca. Poate că Uniunea Europeană a venit 
prea puţin către noi, poate că noi încă păstrăm refl exul de a 
aştepta. Gesturi precum cartea de faţă sunt forme de apropiere, 
moduri concrete de a micşora această distanţă şi de a-i familiariza 
pe români cu o realitate pe care o cunosc prea puţin.

Nu pot să închei fără a mă referi la ceea ce mă preocupă cel 
mai mult din activitatea Uniunii Europene: politica de mediu. 
Sunt multe lecţii de mediu pe care aş vrea să le transmit tinerilor 
români, dar mă voi rezuma la două adevăruri pe care sper că ei le 
vor înţelege – cu cât mai repede, cu atât mai bine. În primul rând, 
să privească protejarea mediului nu ca pe o corvoadă, un moft 
sau o modă, dar ca pe o formă fi rească de comportament civilizat, 
prin care se respectă pe sine, îi respectă pe cei din jur şi păstrează 
lumea aşa cum au primit-o, pentru cei care vor urma. Şi, în al 
doilea rând, să fi e conştienţi de faptul că, în ţările care fac paşii 
cei mai mari în domeniul ecologic, adică statele cele mai dinamice 
ale UE, generaţia tânără este cea care dictează ritmul şi forţează 
restul societăţii să se adapteze şi să înveţe „lecţia verde”.

Acum, nu pentru prima dată, tinerii români au şansa de a 
ridica ei înşişi standardele de care nu sunt mulţumiţi, de a cere 
mai mult de la cei din jur – fi e că e vorba de România sau de 
Europa – şi de a-şi gândi şansele ca parte a unei comunităţi mai 
largi şi mai generoase.

Daciana Sârbu,
deputat PSD, europarlamentar, 

membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică şi 
Siguranţă Alimentară
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Cuvânt-înainte

Către liceeni:

Când România se pregătea să candideze la Uniunea 
Europeană, eram elevă de liceu. Atunci, contextul european 
era menţionat foarte puţin, interesul faţă de acesta fiind 
unul minor. Noi, elevii din acea vreme, aveam oricum alte 
priorităţi, tipice vârstei. Orice informaţie care ar fi putut 
încărca programa şcolară, scurtându-ne aşadar timpul 
liber, nu ar fi fost bine-venită pentru mulţi dintre noi. Acum 
însă îmi doresc să fi avut oportunitatea de a fi pregătită mai 
mult pentru procesul de integrare a României în Uniunea 
Europeană. 

Spun asta pentru că, absolut întâmplător, am ajuns în 
capitala Europei, Bruxelles, unde m-au întâmpinat instituţiile 
UE, atrăgându-mă tot mai mult sfera politică a acesteia. 

Pe de altă parte, indiferent unde ne-am afl a, ne vom izbi 
de conceptele introduse de Uniunea Europeană şi, mai mult, 
s-ar putea să fi m puşi în situaţia de a ne etala cunoştinţele în 
domeniu. 

Şi dacă tot am adus vorba despre emigrarea mea în spaţiul 
occidental, cu riscul de a devia de la subiect, aş vrea să vă 
vorbesc despre altceva. Nefiind nici o elevă de liceu eminentă 
şi nici o studentă de facultate extraordinară, a trebuit să mă 
folosesc de voinţă în mod imperativ. Prin aceasta nu vreau să 
subliniez vreo lipsă de modestie personală şi nici să încurajez 
în vreun fel delăsarea şcolară punând totul pe seama ambiţiei. 
Dimpotrivă, vă atenţionez că «drumul iniţiatic» despre care 
vi se vorbeşte în literatură poate fi mult uşurat dacă aveţi o 
pregătire intelectuală bine formată şi timpurie. 
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Cu siguranţă însă, fenomenul emigrării te împinge şi mai 
mult în a-ţi forţa resursele pentru reuşită. Înveţi cu adevărat 
ce înseamnă noţiunea de timp şi, mai ales, ce înseamnă timp 
pierdut. Consecinţele timpului pierdut nu sunt întotdeauna 
imediate. La o vârstă fragedă, mulţi dintre noi nici nu credem 
în efectele negative ale lipsei de interes faţă de instituţia 
şcolii. 

Valul «trendy», «fashionable» sau «cool» mi-a aparţinut 
şi mie şi generaţiei mele. Nici pe noi nu ne-a înţeles nimeni 
(sau, cel puţin, aşa credeam noi), dar acesta este farmecul 
fiecărei generaţii care revoluţionează. Trăiţi-vă momentul 
aşa cum ştiţi mai bine, dar fiţi deştepţi! Intuiţi oportunităţile 
şi pregătiţi-vă pentru ele. Aşa cum, la vârsta voastră, nu 
lăsaţi o zi din viaţă fără râs (lucru absolut minunat, de care 
le este dor tuturor adulţilor), nu lăsaţi o zi din viaţă fără să 
fi învăţat ceva cu adevărat. Fiţi practici în ceea ce învăţaţi, 
nu lăsaţi informaţia să rămână pură teorie. Puneţi întrebări, 
provocaţi-vă profesorii în mod constructiv. 

Informaţiile din domeniul integrării europene nu trebuie 
nici să vă sperie, dar nici nu trebuie tratate cu dezinteres. Dacă 
dorim să avem şanse egale de reuşită în cariera profesională, 
trebuie, în primul rând, să cunoaştem informaţiile de bază cu 
privire la provocările aduse odată cu 2007. Acestea se vor 
înteţi de-a lungul anilor, prin urmare, va trebui să fim com-
petitivi. Cum altfel decât printr-un proces de aprofundare 
a cunoştinţelor în domeniu? Nu întâmplător, Uniunea 
Europeană promovează o economie bazată pe cunoaştere. 
Lăsaţi deoparte pesimismul legat de viitorul carierei voastre 
şi negativismul faţă de şcoală. Oricum, nu vă stă bine 
încruntaţi. Orice profesie v-aţi alege, căutaţi să fiţi printre 
cei mai buni, numai aşa vă veţi simţi împliniţi. Ceea ce auziţi 
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la orele de literatură despre depăşirea condiţiei umane nu 
sunt aspecte pur eminesciene, sunt adevăruri universale. 
Chiar dacă acum vi s-ar părea simple comentarii bune de 
teză, viaţa vă va arăta ce înseamnă, practic, rândurile scrise 
la extemporal. 

Cei dintre voi care vor simţi un interes sporit în stufăria 
politică a Uniunii Europene, probabil vor urma studii de 
specialitate. Atât lor, cât şi celor care îşi vor alege un alt 
drum, sper ca informaţiile cuprinse aici să le fie utile. Acesta 
este singurul obiectiv al prezentului manual şi singura mea 
mulţumire. 

Către profesori:

În speranţa că niciodată nu este prea târziu, vreau să 
mulţumesc profesorilor, să îi felicit şi să-i încurajez, în acelaşi 
timp, în a-şi continua munca cu aceeaşi dragoste ca şi până 
acum.
Ştiindu-i destul de bine, îmi dau seama cu câtă înţelegere 

rezistă în faţa fiecărei generaţii de elevi. 

Alor mei:

Pentru că acra emigrare aduce izuri puternice de dor de 
casă şi familie, căutăm mereu satisfacţii care să ne umple 
golul din suflete. 

Dedic această carte familiei mele: bunici, mătuşi, părinţi şi 
soră, în speranţa că rândurile mele le vor îndulci dorul. 

Mai dedic această carte celui care mi-a oferit şansa 
de a mă afla la Bruxelles, lui Alin, ca semn al mulţumirii 
pentru devotamentul, înţelegerea şi dragostea de care a dat 
dovadă. 
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Mulţumiri

Nu aş fi reuşit fără ajutorul domnului dr. Radu Şerban, 
diplomat şi autor al unor studii de specialitate, care continuă 
să lumineze labirintul politic şi economic al Uniunii Europene 
prin fiecare publicaţie. Corectările meticuloase şi extrem de 
valoroase pe care le-a adus au contribuit într-o mare măsură 
la realizarea acestei cărţi. 

Mulţumesc domnului dr. Vasile Puşcaş, politician şi 
profesor de mare succes, ale cărui încurajări şi sugestii mi-au 
consolidat încrederea în această carte.

Gând la gând cu doamna Daciana Sârbu. Un om minunat, 
cu o dăruire necondiţionată pentru acest ghid şi pentru viitorul 
generaţiei tinere. Fără efortul dumneaei această carte nu ar 
fi fost editată. Vă mulţumesc! 

Mulţumesc lui Cristi, care a crezut în acest proiect. 

Vă mulţumesc vouă, cititorilor!

Codruţa-Liliana Filip
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Partea I 

MOMENTE ISTORICE, 
TRATATELE UNIUNII EUROPENE ŞI 
CÂTEVA POLITICI COMUNE

I. MOMENTE ISTORICE
1. Perioada postbelică
2. Planul Marshall 

II. TRATATELE UNIUNII EUROPENE 
1. Tratatul de la Bruxelles
2. Tratatul de la Paris
3. Tratatul de la Roma
4. Tratatul de Fuziune 
5. Actul Unic European 
6. Tratatul de la Maastricht 
7. Tratatul de la Amsterdam 
8. Tratatul de la Nisa 

III. CÂTEVA POLITICI COMUNE 
1. Politica Agricolă Comună (PAC)

♦ Reforma MacSharry
♦ Stadiul actual

2. Politica Monetară 
♦ Etapele Delors 
♦ Este Uniunea Europeană o zonă monetară optimă? 

3. Politica comercială 
♦ Agenda de Dezvoltare Doha (DDA) 

4. Politica Regională 
♦ Fondurile Structurale 

5. Politica de Mediu 
 ♦ Ecosistemul şi bunăstarea umană 

6. Procedura de aderare la UE  

europa_10_septembrie_2008_fara p13   13europa_10_septembrie_2008_fara p13   13 10.09.2008   08:38:2010.09.2008   08:38:20



 14

I
MOMENTE ISTORICE

Istoria de după cel de-Al Doilea Război Mondial cuprinde 
adevărurile şi provocările Uniunii Europene de azi. Căutarea 
răspunsurilor în trecutul european este mereu utilă. Acest capitol 
prezintă, în ordine cronologică, principalele evenimente care 
au dus la crearea Uniunii şi la problemele cu care se confruntă 
aceasta.

1. PERIOADA POSTBELICĂ

În 1945, o familie europeană se confrunta ori cu reminiscenţele 
unui regim dictatorial fascist, ori cu o ocupaţie armată străină...
Astfel, zeci de milioane de europeni erau morţi şi economia zăcea 
în ruine... În vestul Europei războiul a ucis aproape 8 milioane 
de oameni, în centrul şi estul Europei peste 9 milioane; fosta 
Uniune Sovietică a pierdut peste 20 de milioane. Acest aspect este 
un factor-cheie de înţelegere a ce anume a determinat integrarea 
europeană de după 1945 (Baldwin şi Wyplosz, 2003). 
Şocul şi oroarea cauzate de devastările războiului au ridicat 

întrebarea: „Cum poate evita Europa un alt război?” Una dintre 
cele mai cunoscute afi rmaţii salvatoare a venit în 1946, în cadrul 
unui discurs ţinut de Winston Churchill. Acesta vorbea despre o 
„Europă a Statelor Unite”. Aşa cum vom vedea, în cele din urmă, 
această soluţie a prevalat, dar practic nu s-a decis nimic în acea 
perioadă şi asta pentru că majoritatea naţiunilor europene se 
zbăteau ori să restabilească propriile guverne şi economii, ori erau 
încă sub ocupaţie militară. Germania şi Austria au fost divizate 
între SUA, Marea Britanie, Franţa şi zonele sovietice, Berlinul 
fi ind, de asemenea, împărţit în patru sectoare. Trupele sovietice 
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au ocupat tot centrul şi Estul Europei, iar Vestul progresa greu 
în reconstruirea unei noi arhitecturi. Capacitatea guvernelor era 
limitată în a acorda ajutoarele umanitare necesare. 

Lucrurile s-au mişcat ceva mai repede în Est. Uniunea Sovietică 
– care credea că ideologia capitalistă a cauzat ambele războaie –
începuse deja să implementeze propria viziune asupra Europei. 

În anii ce au urmat, comunismul a fost impus în Estonia, Letonia 
şi Lituania, apoi în Albania şi Iugoslavia şi câştiga putere în Grecia. 
Opţiunea comunistă era împărtăşită şi de o parte a Vestului 
Europei, unde partidul comunist a câştigat voturi substanţiale, de 
pildă în Italia şi Franţa.

Pentru că SUA şi Marea Britanie se împotriveau împărţirii lumii 
de către Uniunea Sovietică, relaţiile care au urmat au determinat 
Războiul Rece. Două şcoli ideologice au concurat între ele prin 
menţinerea unei „cortine de fi er”. Estul cortinei era comunist şi avea 
un singur partid politic, iar Vestul era construit pe o democraţie 
pluripartidistă, vizând integrarea europeană (Baldwin şi Wyplosz, 
2003).

2. PLANUL MARSHALL

Primii paşi vest-europeni de rezistenţă în faţa comunismului 
sunt Planul Marshall şi Organizaţia pentru Cooperare Economică 
Europeană (OCEE). Aceasta este o organizaţie internaţională a 
naţiunilor care acceptă principiile democraţiei reprezentative şi 
ale economiei libere de piaţă. În anul 1961, calitatea de membru a 
fost extinsă peste hotarele Europei, luând numele de Organizaţie 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – având la 
origine OCEE. Azi are 30 de membri, dintre care 19 provin din UE. 
Preşedinte este Angel Gurria. 

Revenind la perioada de după război, secretarul Departa-
mentului de Stat al SUA, George Marshall, anunţa că America va 
acorda asistenţă fi nanciară tuturor naţiunilor europene din Vest, 
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dacă acestea pot cădea la un acord şi un program comun pentru 
reconstruirea economică. Întâlnirea statelor europene la Paris, 
în 1946, a avut ca rezultat stabilirea acelui program comun de 
reabilitare economică şi de instituire a OCEE. 

Anul 1948 este marcat de înfi inţarea acestei organizaţii, care va 
juca un rol extrem de important în a stimula şi avansa integrarea 
economică europeană. Astfel, printre responsabilităţile OCEE se 
numără reducerea barierelor intereuropene din calea comerţului 
şi distribuirea ajutoarelor SUA pentru statele europene afl ate sub 
Planul Marshall (Vuchelen, 2005). Principiul de funcţionare a 
OCEE era unul de colaborare interguvernamentală.

La început, OCEE a avut 18 participanţi: Austria, Belgia, 
Danemarca, Franţa, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxembourg, 
Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Elveţia, Turcia, Marea 
Britanie,Vestul Germaniei şi zona anglo-americană a teritoriului 
liber din Trieste (până când a fost redat suveranităţii Italiei). 
Reprezentanţii acestor ţări au stat în Consiliul de Organizare 
condus de personaje extrem de reprezentative (Paul-Henri Spaak, 
Paul van Zeeland). 

Un alt eveniment important de contribuţie la formarea Uniunii 
Europene de azi a avut loc în anul 1947, când intra în vigoare 
Covenţia Vamală dintre Belgia, Olanda, Luxembourg, cunoscută 
sub numele de BENELUX.

Instituirea Beneluxului a contribuit la fondarea Uniunii Europene 
alături de Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) 
din 1951 şi Comunitatea Economică (CE) din 1957. 

În anul 1948, la Congresul Europei, condus de Winston Churchill, 
s-au pus bazele altor două structuri interguvernamentale: 
Consiliul Europei (1949) şi Curtea Drepturilor Omului (1950). 
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Primul pas cu caracter federalist a avut loc în 1952, odată 
cu implementarea Planului Schuman aparţinând ministrului 
francez de externe la acea vreme şi inspirat de către „părintele 
integrării europene”, Jean Monnet, om de stat francez. Schuman 
a propus ca Franţa şi Germania să îşi unească sectoarele fi erului 
şi oţelului sub o singură autoritate. La vremea respectivă, aceste 
resurse erau cruciale pentru economia şi forţa militară. Se dorea 
astfel evitarea unui al treilea război mondial pe considerente 
economice. Fiind invitate şi alte naţiuni la această acţiune, s-a 
creat grupul celor şase ţări care stau la baza Uniunii Europene de 
azi: Belgia, Luxembourg, Olanda, Franţa, Germania, Italia. 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului a fost înfi inţat pentru o perioadă de 50 de ani, în 2002 
acesta încheindu-şi aşadar misiunea. Odată cu intrarea sa în 
vigoare, au fost create patru instituţii:

1. Înalta Autoritate, care avea ca obiectiv asigurarea 
respectării obiectivelor propuse în Tratat, în concordanţă cu 
prevederile acestuia (Art. 8, Tratatul Comunităţii Europene a 
Cărbunelui şi Oţelului). Instituţia avea nouă membri, pe sistemul 
cel puţin câte unul din fi ecare stat. La fel ca şi azi, aceştia nu 
îşi desfăşurau activitatea pentru protejarea intereselor ţării de 
provenienţă, ci acţionau independent.

2. Consiliul de Miniştri cuprindea câte un ministru din 
fi ecare stat membru. În acord cu prevederile Art. 26, CECO, 
„Consiliul îşi exercită puterile în cazurile şi în maniera prevăzută 
în acest Tratat, în special în vederea armonizării acţiunilor 
întreprinse de către Înalta Autoritate şi de guverne responsabile 
cu politica economică generală a ţărilor lor.”

3. Adunarea Comună este ceea ce numim azi Parlamentul 
European. Rolul său era de a întări aspectul democratic al 

europa_10_septembrie_2008_fara p17   17europa_10_septembrie_2008_fara p17   17 10.09.2008   08:38:2110.09.2008   08:38:21



 18

Comunităţii în cadrul procesului de luare a deciziilor. Practic însă, 
membrii nu erau aleşi prin vot, aşa că nu putem vorbi despre un 
succes democratic. Aceştia erau aleşi de parlamentele naţionale, 
iar aria lor de infl uenţă era restrânsă.

4. Curtea de Justiţie a fost creată pentru a judeca disputele 
dintre statele membre, dintre organele Comunităţii şi dintre state 
şi organele Comunităţii (Bouwen, 2005). 

Termeni tehnici 

Uniune vamală: grup economic lipsit de bariere comerciale interne şi având 
un Tarif Vamal Extern Comun.

Comerţ liber: comerţ internaţional fără restricţii la import sau export de 
bunuri.

Tarif Vamal Extern Comun: taxă vamală comună tuturor bunurilor care 
intră în comunitate, indiferent de provenienţă. O uniune vamală trebuie 
să introducă aceleaşi taxe vamale, preferinţe sau alte bariere nontarifare 
pentru toate bunurile care intră pe teritoriu. Existenţa sa are menirea să 
elimine prohibiţia reexportului.
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II
TRATATELE UNIUNII EUROPENE

1. TRATATUL DE LA BRUXELLES a fost semnat la 17 martie 
1948 de către Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda şi Marea Britanie, 
constituindu-se astfel Uniunea Europei Occidentale. Acesta era un 
pact de apărare împotriva unei posibile înarmări germane, fi ind 
un predecesor al NATO. Tratatul de instituire a Uniunii Europene 
Occidentale a fost amendat de Protocolul de la Paris din 23 
octombrie 1954, prin care Vestul Germaniei şi Italia se alăturau 
Uniunii Europei Occidentale (Depondt, 2006). 

2. TRATATUL DE LA PARIS, semnat la 18 aprilie 1951 de către 
Belgia, Franţa, Germania de Vest, Italia, Luxembourg şi Olanda, a 
creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (European 
Coal and Steel Community sau ECSC), care a devenit ulterior parte 
a Uniunii Europene. Tratatul a expirat la 23 iulie 2002, la exact 
50 de ani după ce intrase în uz, însă a fost considerat ca fundaţia 
aducerii Europei la pace după cel de-Al Doilea Război Mondial. 
Unele dintre fostele naţiuni duşmane au ajuns să folosească în 
comun producţia de cărbune şi oţel, care fuseseră resursele cel mai 
solicitate în timpul confl agraţiei.

3. TRATATUL DE LA ROMA a avut ca bază de referinţă 
instituţională pe cea consacrată prin Tratatul de la Paris. Prin 
actul de la Roma s-a instituit Comunitatea Economică Europeană 
(CEE/TCEE). Semnat la 25 martie 1957 de către Olanda, Franţa, 
Germania de Vest, Italia, Belgia şi Luxembourg, şi-a păstrat numele 
integral până la semnarea Tratatului de la Maastricht (1993), care 
l-a amendat, eliminând printre altele şi cuvântul „Economic”. 
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Astfel, tratatul acesta este cunoscut sub denumirea de Tratat 
de instituire a Comunităţii Europene sau Tratatul CE. Tot la 25 
martie 1957 a mai fost semnat un tratat care instituia Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice (CEEA, Euratom), cele două tratate 
devenind cunoscute sub numele de Tratatele de la Roma. 

Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene a 
prevăzut un cadru legal de desfăşurare a pieţei comune:

- înlăturarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative pentru 
comerţul intern, fapt care transforma comunitatea în zonă 
comercială liberă;

- interzicerea practicilor de natură să distorsioneze concurenţa 
comercială;

- măsuri pentru promovarea mobilităţii bunurilor, serviciilor şi 
persoanelor;

- stabilirea unui Tarif Vamal Extern Comun (Scadplus, TCEE, 
2007). 

Odată cu instituirea unei pieţe comune, s-a urmărit şi stabilirea 
unor politici comune. Câteva sunt încorporate în Tratat: politica 
agricolă (Art. 38-47), politica comercială (Art. 11-116) şi politica 
transporturilor (Art. 74-84). 

În concluzie, Tratatul CEE a stabilit o piaţă comună, o 
uniune vamală şi politici comune. Art. 2 şi 3 TCEE sunt cele mai 
elocvente în acest sens. Acestea prevăd că principala misiune a 
Comunităţii este aceea de a crea o piaţă comună şi de a specifi ca 
măsurile care trebuie luate în vederea atingerii acestui obiectiv. 
Dezvoltarea acestor politici a fost însoţită de crearea unui Fond 
Social European (FSE), existent şi în zilele noastre. Rolul acestuia 
consta în a îmbunătăţi oportunităţile locurilor de muncă şi a ajuta 
la înfi inţarea Băncii Europene de Investiţii, în 1958. 

Cu privire la instituţii, trebuie menţionat faptul că Adunarea 
Comună şi Curtea de Justiţie devin instituţii comune ale TCEE 
şi Euratom. Mai mult, Tratatul prevede şi crearea Comitetului 

europa_10_septembrie_2008_fara p20   20europa_10_septembrie_2008_fara p20   20 10.09.2008   08:38:2110.09.2008   08:38:21



 21

Economic şi Social (CES), pentru a implica interesul economic şi 
social în stabilirea pieţei comune şi pentru a oferi informaţii în 
acest sens Comisiei Europene şi Consiliului de Miniştri (Nugent, 
2003). 

4. TRATATUL DE FUZIUNE a fost semnat la Bruxelles, pe 8 
aprilie 1965, şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1967. Datorită acestui 
tratat, Consiliul şi Comisia au devenit instituţii comune celor trei 
Comunităţi: Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului, 
Comunitatea Economică Europeană şi Euratom. 

Pe lângă fuziunea administrativă a executivelor celor trei 
Comunităţi, s-a stabilit şi un buget comun instituţiilor. 

Tratatul de Fuziune a fost abrogat prin Tratatul de la 
Amsterdam. 

5. ACTUL UNIC EUROPEAN a fost semnat în Luxemburg, la 
17 februarie 1986, de nouă state membre şi, cu anumite rezerve, la 
Haga, de alte trei (Danemarca, Grecia şi Italia). 

Acest act a intrat în vigoare în iulie 1987 şi constituie prima 
revizuire a tuturor tratatelor, reconciliind într-un singur document 
realizarea unei mari pieţe, fără graniţe, reforma instituţiilor 
europene, extinderea responsabilităţilor Comisiei Europene şi 
instituţionalizarea cooperării în materie de politică externă.

A introdus noi domenii politice: mediu, cercetare, tehnologie, 
coeziune socială. 

Mai mult, a prevăzut un rol mai important al Parlamentului 
European în câteva domenii, acest fapt datorându-se şi introdu-
cerii unor noi proceduri legislative: procedura de cooperare şi 
procedura avizului conform. Procedura de consultare a fost extinsă 
la două lecturi. 

Votarea legislaţiei numai prin unanimitate nu „pava” un drum 
uşor pentru obiectivul propus în iunie 1985, la Consiliul European 
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de la Milano, cu referire la fi nalizarea pieţei interne până în 1992. 
Consiliul de Miniştri a benefi ciat din acel moment de o extindere 
a procedurii votului prin majoritate califi cată, efi cientizând astfel 
eforturile de fi nalizare a pieţei interne. 

Implementarea Actului Unic European în domeniul economic 
şi al coeziunii sociale a început cu reforma fondurilor structurale 
comunitare.

Pe plan instituţional, Actul Unic European a înfi inţat Curtea de 
Primă Instanţă (Nugent, 2003). 

6. TRATATUL DE LA MAASTRICHT sau Tratatul Uniunii 
Europene (TEU), semnat în 1992, a intrat în vigoare în 1993, 
întărind ceea ce Actul Unic European îşi propusese. 

În primul rând, a creat pilonii care stau la baza construcţiei 
Uniunii Europene, şi anume: Comunitatea Europeană (CE), 
Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi Justiţie şi 
Afaceri Interne (JAI).

Primul pilon cuprinde Comunitatea Europeană, Comunitatea 
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Euratom. Domeniile acestuia 
sunt cele în care statele membre îşi partajează competenţa cu 
instituţiile Comunităţii. Procesul este cunoscut sub numele de 
metodă comunitară: Comisia propune, Consiliul şi Parlamentul 
European adoptă, iar Curtea de Justiţie verifi că respectarea legii 
comunitare. 

Al doilea pilon stabileşte Politica Externă şi de Securitate 
Comună (PESC), prevăzută în Titlul V din Tratatul Uniunii 
Europene. Conform acesteia, statele membre pot acţiona comun 
în domeniul politicii externe, printr-un proces de decizie inter-
guvernamental, bazat pe unanimitate. Curtea Europeană de 
Justiţie nu se poate pronunţa în acest domeniu, iar Comisia şi 
Parlamentul joacă un rol modest. 
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Al treilea pilon cuprinde cooperarea în domeniul justiţiei şi 
al afacerilor interne (JAI), aşa cum este prevăzut în Titlul VI al 
Tratatului UE. Uniunea Europeană poate decide printr-o acţiune 
comună – aşadar, tot prin intermediul unui proces decizional inter-
guvernamental – ceea ce este necesar în vederea asigurării protec-
ţiei în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei (Nugent, 2003). 

 În al doilea rând, a produs o serie de transformări:
- a instituţionalizat formal Consiliul European ca principal 

organism responsabil pentru stabilirea direcţiilor de dezvoltare 
comunitare; de asemenea, a introdus sistemul de vot prin majori-
tatea califi cată în cadrul Consiliului de Miniştri pentru adoptarea 
deciziilor care au în vedere fi nalizarea pieţei interne, politica 
socială, coeziunea economică şi socială şi politica de cercetare;

- a întărit rolul Parlamentului European (PE), prin introducerea 
procedurilor legislative de codecizie şi a condiţiei referitoare la 
acordul PE pentru deciziile privind aderarea de noi state membre 
şi acorduri de asociere (procedura avizului conform); de asemenea, 
a prevăzut ca Parlamentul European să numească un Mediator 
European;

- a înfi inţat Tribunalul de Primă Instanţă şi Comitetul 
Regiunilor;

- a introdus politica domeniului cultural, politica de reţea trans-
europeană, a întărit politica de mediu; mai mult, a întărit politica 
de coeziune socială prin crearea Fondului de Coeziune;

- a stabilit o dată limită (1992) pentru defi nitivarea pieţei interne, 
a introdus Protocolul Statutului Sistemului European al Băncilor 
Centrale (SBEC) şi al Băncii Centrale Europene (BCE);

- a extins sistemul de vot prin majoritate califi cată, în cadrul 
Consiliului pentru fi nalizarea pieţei interne (Depondt, 2006).

7. TRATATUL DE LA AMSTERDAM, semnat în 1997, a intrat 
în vigoare în 1999. A înfi inţat, în cadrul comunitar, domeniile 
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politice ale azilului şi imigraţiei, cel al egalităţii dintre sexe şi 
domeniul politicii contra excluderii sociale. De atunci, acestea sunt 
controlate de către Curtea de Justiţie şi de Parlamentul European. 
Prin urmare, fac parte din primul pilon al structurii UE. Nu a 
reuşit nici pe departe să se ridice la nivelul obiectivelor propuse de 
Tratatul de la Maastricht şi, respectiv, Actul Unic European, dar, în 
ceea ce priveşte instituţiile europene, a reuşit să extindă procedura 
de codecizie la mai multe sfere politice şi a abrogat procedura de 
cooperare (Scadplus, Tratatul de la Amsterdam, 2007). 

Tratatul de la Amsterdam a inserat două clauze importante: 
clauza de suspendare şi cea de transparenţă.

Conform clauzei de suspendare (Art.7), anumite drepturi 
aparţinând statelor membre (spre pildă, voturile din cadrul 
Consiliului) pot fi  suspendate, dacă există o încălcare persistentă 
şi serioasă a principiilor pe care Uniunea este fondată (libertate, 
democraţie, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, statul de drept). 

Clauza de transparenţă se referă la Articolul 255, care oferă 
accesul la documentele Parlamentului European, ale Consiliului 
şi ale Comisiei oricărui cetăţean al Uniunii Europene sau oricărei 
persoane fi zice sau juridice care are rezidenţa, respectiv este 
înregistrată în Uniunea Europeană. 

Deşi Convenţia privind stabilirea Europol a fost semnată în 
anul 1995, acesta a devenit operaţional din 1999, iar Tratatul de la 
Amsterdam i-a conferit, printre altele, prerogativele de coordonare 
a investigaţiilor de către autorităţile naţionale din statele membre, 
dezvoltarea expertizelor în vederea sprijinirii statelor membre 
în combaterea crimei organizate, contactarea magistraţilor din 
ţările membre etc. Toate ţările UE au reprezentanţi în Europol. 
Sediul acestuia este la Haga, în Olanda (Scadplus, Tratatul de la 
Amsterdam, 2007). 
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8. TRATATUL DE LA NISA, semnat în 2001, a intrat în vigoare în 
2003. Cele mai importante modifi cări pe care le-a adus sunt legate 
de procedura cooperării consolidate. Astfel, trebuie menţionate:

- posibilitatea întăririi cooperării pentru o politică externă 
şi de securitate comună (cu excepţia chestiunilor militare şi de 
apărare);

- numărul minim de opt state membre pentru cooperările 
consolidate;

- imposibilitatea cooperării consolidate în chestiuni legate de 
codecizie fără avizul conform al Parlamentului – de menţionat că 
numărul locurilor din Parlament a fost majorat la 732 (Nugent, 
2003).

Tratatul de la Nisa a consolidat celelalte tratate, dar aceasta nu 
înseamnă că avem un singur document. Constituţia, pe de altă 
parte, a dorit să creeze un singur tratat, cu excepţia Euratom.

În ceea ce priveşte Comisia Europeană, Tratatul a prevăzut ca 
fi ecare stat membru să delege, începând cu anul 2005, doar un 
singur membru în Comisie. Mai mult, a schimbat şi procedura de 
numire a preşedintelui Comisiei, numit înainte de către Consiliul 
reunit la nivel de şefi  de state membre. Acum se aplică prevederile 
art. 214 TCE.

În vederea asigurării unui tratament egal pentru toate statele 
membre, va fi  introdus un sistem de rotaţie. 

Tratatul a prevăzut, de asemenea, extinderea deciziilor luate cu 
majoritate califi cată pentru 37 de prevederi. Din 2004, majoritatea 
califi cată este îndeplinită dacă:

- decizia primeşte un anumit număr de voturi care poate fi  
reevaluat după fi ecare nouă aderare;

- majoritatea statelor membre este de acord cu această decizie; 
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- această majoritate reprezintă cel puţin 62% din totalul 
populaţiei Uniunii Europene. 

În lupta împotriva crimei şi pentru o cooperare judiciară cât mai 
strânsă între statele membre, Tratatul de la Nisa a creat EUROJUST 
(Unitatea pentru Cooperare Juridică Europeană). Acesta este 
format din avocaţi şi magistraţi din fi ecare stat membru. 

Obiectivul lor este acela de a promova o bună colaborare între 
autorităţile naţionale responsabile cu procedurile judiciar-legale 
şi de a oferi asistenţă în investigaţiile legate de crima organizată. 
În acelaşi scop, EUROJUST cooperează şi cu Europol (Depondt, 
2006).
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III
CÂTEVA POLITICI COMUNE

1. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC)

Gândită în perioada postbelică şi stabilită în 1957, prin Tratatul de 
la Roma, Politica Agricolă Comună ocupă astăzi aproape jumătate 
din bugetul Uniunii Europene. Cealaltă mare consumatoare 
pecuniară o reprezintă Politica de Dezvoltare Regională. Pentru 
că, în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, producţia agricolă 
a cunoscut o scădere accentuată în Europa şi pentru că era nevoie 
de fl uidizarea relaţiilor comercial-agricole, art. 39 din Tratatul de 
la Roma prevede:

- creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului 
tehnic; 

-  asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole şi utiliza-
rea optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă;

- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia care 
se ocupă de agricultură, în special prin creşterea veniturilor 
individuale ale lucrătorilor agricoli;

- stabilizarea pieţelor;
- asigurarea aprovizionării;
- asigurarea unor preţuri rezonabile pentru consumatori.

Politica Agricolă Comună este structurată pe doi piloni 
fundamentali: organizaţiile comune de piaţă şi, mai recent, 
dezvoltarea rurală (Politici Europene, 2002). 

Modul de transpunere în practică a obiectivelor mai sus 
menţionate a fost decis în anul imediat următor de către miniştrii 
agriculturii din cele şase state semnatare ale Tratatului. 
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Aceştia s-au întâlnit la Stresa, în Italia, şi au stabilit trei 
principii de guvernare ale PAC:

- principiul pieţei unice, care prevede circulaţia fără restricţie a 
produselor agricole în interiorul UE;

- principiul preferinţei comunitare, referitor la favorizarea 
consumului de produse originare din Uniunea Europeană, prin 
impunerea de preţuri mai mari la produsele din import faţă de 
producţia internă;

- principiul solidarităţii, conform căruia măsurile comune sunt 
fi nanţate dintr-un buget comun.

Pe scurt, veniturile producătorilor agricoli erau protejate pe de 
o parte prin instituirea unui nivel ridicat al protecţiei vamale faţă 
de concurenţa străină, iar pe de altă parte prin fi xarea de preţuri 
comune interne, însoţită de un mecanism de susţinere a nivelurilor 
acestora. Deoarece preţurile interne erau mai ridicate decât cele 
mondiale, exporturile trebuiau încurajate prin subvenţii. Toate 
aceste măsuri comune aveau să fi e realizate prin intermediul unui 
buget comun. 

În 1964, ca primă etapă, produsele cărora li s-au aplicat măsuri de 
unifi care a preţurilor au fost cerealele, iar în 1966 au urmat lactatele, 
carnea de vită, zahărul, orezul, uleiul de măsline. Pentru carnea 
de porc, carnea de pui, ouă, fructe, legume şi vin, s-au adoptat 
măsurile de eliminare a barierelor tarifare dintre ţările membre 
şi instituirea protecţiei comune la import. Pentru cea din urmă 
categorie, nu au fost unifi cate preţurile. În anii următori, măsurile 
s-au extins şi asupra altor produse. În anul 2002, aproximativ 90% 
din producţia agricolă a Uniunii Europene era reglementată de 
Politica Agricolă Comună (Politici Europene, 2002).

Din păcate, aplicarea acestor măsuri a condus la un boom al 
producţiei de grâu, unt şi carne de vită, creând surplusuri majore. 
Pentru o mai bună înţelegere a reformelor ce au urmat, este 
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necesară cunoşterea a ceea ce se numeşte Organizaţia Mondială a 
Comerţului (OMC), rezultată din Acordul General asupra Tarifelor 
Vamale şi Comerciale (GATT, General Agreement on Tarrifs and 
Trade). 

Sistemul comercial mondial este guvernat de Acordul General 
pentru Tarife şi Comerţ, devenit Organizaţia Mondială a 
Comerţului (OMC). Cea din urmă a fost creată la 1 ianuarie 1995, 
pentru a înlocui GATT, care cuprindea o serie de tratate comerciale 
încheiate la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu scopul 
de a facilita comerţul liber. Principiile şi acordurile GATT au fost 
preluate de OMC şi extinse substanţial. 

Cel mai important principiu al politicii comerciale mondiale 
promovate de OMC este cel al nediscriminării sau principiul 
naţiunii celei mai favorizate, care statuează că naţiunile (în 
principiu) trebuie să impună tarife nediscriminatorii. Cu alte 
cuvinte, dacă i se acordă unei ţări un avantaj special (de pildă, 
reducerea tarifului aplicabil la unul din produsele sale), trebuie să 
se facă acelaşi lucru cu toţi membrii OMC.

Sediul OMC este la Geneva, Elveţia, avându-l din 2005 ca 
preşedinte pe Pascal Lamy (Depondt, 2006).

Reforma MacSharry

În anul 1986 avea loc un set larg de negocieri multilaterale, 
numit Runda Uruguay. Scopul acelor negocieri viza reducerea 
politicii protecţioniste din partea SUA, UE şi Japoniei. Pentru 
că UE a refuzat la acea dată să liberalizeze comerţul cu produse 
agricole, Grupul Cairns a respins orice înţelegere. Criza ameninţa 
viitorul sistemului comercial global (peste 80% din exporturile 
UE presupuneau bunuri industriale). Presiunile din partea expor-
tatorilor au fost sufi cient de puternice încât să îi determine pe 
liderii UE să ajungă la o înţelegere cu Grupul Cairns. 
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Pachetul de reforme al lui MacSharry este, de altfel, rezultatul 
acelor acorduri de la Runda Uruguay din 1986-1994 (Baldwin şi 
Wyplosz, 2003). 

Câteva remarci: Grupul Cairns reuneşte Africa de Sud, 
Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, 
Costa Rica, Guatemala, Indonezia, Malaezia, Noua Zeelandă, 
Paraguay, Filipine, Thailanda şi Uruguay. Împreună, realizează 
o treime din producţia agricolă din lume. 

 În anul 1992, a avut loc prima reformă de impact asupra PAC. 
Cheltuielile mari, supraproducţia, precum şi negocierile din 
cadrul Rundei Uruguay şi presiunile SUA în direcţia unei reduceri 
cât mai substanţiale a intervenţionismului agricol în rândul 
membrilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului au determinat 
reforma propusă de comisarul pentru agricultură la acea vreme, 
MacSharrry. Elementul de bază al acelei reforme l-a constituit 
reducerea substanţială a preţurilor pentru produsele care generau 
surplusuri, iar pentru a compensa fermierii, s-a introdus sistemul 
plăţilor directe. Totodată, problema supraproducţiei a fost 
rezolvată şi prin introducerea condiţionării acordării plăţilor în 
funcţie de scoaterea din circuitul productiv a unui procent de 15% 
din suprafaţa deţinută (Politici Europene, 2002). 

Efectele reformei MacSharry au fost pozitive; astfel, în 1999, pe 
baza propunerilor de reformă ale Comisie Europene din documen-
tul Agenda 2000, a urmat o altă reformă. Aceasta a urmărit acelaşi 
tipar: reducerea preţurilor la vite şi carne de vită, cereale, lapte şi 
produse lactate, în paralel cu creşterea plăţilor compensatorii. 

Se remarcă însă un element nou al acestei reforme, şi anume grija 
sporită pentru mediul înconjurător, precum şi calitatea produselor 
şi a proceselor de producţie. O atenţie remarcabilă capătă şi cea de 
a doua componentă sau cel de-al doilea pilon al PAC, şi anume 
dezvoltarea rurală (Scadplus, Reforma  PAC, 2007). 
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Stadiul actual 

În iunie 2003, miniştrii pentru agricultură ai UE au adoptat o 
reformă fundamentală a PAC. Noua politică este strâns legată de 
respectul faţă de mediul înconjurător, de siguranţa nutriţională şi 
de bunăstarea animalelor. Mai departe, majoritatea subvenţiilor 
sunt plătite independent de volumul producţiei. Pentru a se evita 
abandonarea producţiei, statele membre pot stabili o cotă minimă 
de legătură între subvenţii şi producţie. În acest fel, s-a dorit şi 
eradicarea suportului fi nanciar incredibil de mare ce revenea 
marilor proprietari de pământ şi nu fermierilor ca atare. Un studiu 
emis de OCDE în 2003 arăta că aproximativ 45% din fi ecare euro 
al plăţilor directe se îndreaptă spre buzunarul proprietarilor 
de pământ şi nu al fermierilor. Mărimea plăţilor directe a fost 
calculată în aşa fel încât să atenueze pierderile cauzate de reducerea 
preţurilor. Deoarece marii fermieri au avut cel mai mult de câştigat 
de pe urma PAC nereformată, este aproape inevitabil ca tot aceştia 
să benefi cieze şi de plăţile compensatorii directe. Se vorbeşte astfel 
despre o inechitabilitate a Politicii Agricole Comune în Uniunea 
Europeană, motiv pentru care, odată cu întărirea legăturii dintre 
mediul înconjurător, bunăstarea animalelor şi acordarea de 
fonduri către fermieri, s-a urmărit şi reducerea plăţilor directe 
către marii proprietari de terenuri (Scadplus, Reforma Politicii 
Agricole Comune, 2007). 

2. POLITICA MONETARĂ

O uniune monetară este aceea în care mai multe state au căzut 
de acord să benefi cieze de aceeaşi monedă. Uniunea Economică 
şi Monetară Europeană (UEME) a fost constituită în trei etape de 
coordonare a politicii economice, care s-a încheiat cu adoptarea 
monedei euro. Toate statele membre ale Uniunii Europene 
participă la Uniunea Economică şi Monetară, 13 din ele reuşind 
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să parcurgă şi ultima etapă (de la 1 ianuarie 2008 se adaugă încă 
două: Cipru şi Malta). Danemarca, Marea Britanie, Suedia şi cele 12 
state membre din 2004 şi, respectiv, 2007, încă utilizează propria 
monedă. În baza criteriilor de la Copenhaga, toate ţările care 
aderă la UE trebuie să îndeplinească în timp şi cerinţele uniunii 
monetare. Cum a fost posibil aşadar ca cele trei state menţionate 
mai sus să benefi cieze de un alt statut? Aşa-numita condiţie de 
opt-out adică de a alege să te abţii de la o anumită situaţie politică 
sau economică din cadrul UE, a prevalat în cazul acestor state. De 
menţionat faptul că Suedia, deşi nu a prevăzut clauza de opt-out, 
printr-un referendum organizat în 2003 a respins moneda unică. 

Condiţia de opt-out este sinonimă cu principiul fl exibilităţii 
în Uniunea Europeană. Tratatul de la Amsterdam a dezamăgit 
câţiva integraţionişti prin andosarea acestui principiu prin care 
instituţiile Comunităţii pot fi  folosite în mod ocazional de către 
o majoritate a statelor membre în vederea atingerii obiectivelor 
propuse fără a implica şi restul statelor membre. Totuşi, Tratatul 
nu conferă prea multă mulţumire scepticilor, deoarece principii 
precum fl exibilitate şi cooperare consolidată pot fi  folosite numai 
ca ultimă alternativă şi dacă acquis-ul comunitar rămâne neafectat 
(introdusă de Tratatul de la Amsterdam, procedura de cooperare 
consolidată permite statelor membre interesate să stabilească 
între ele o cooperare mai strânsă).

Prevederea Tratatului de la Amsterdam a fost preluată de art. 
308 al Tratatului de la Nisa. Revenind la subiectul opt-out trebuie 
menţionat că vechile sale forme de manifestare au fost stipulate în 
protocoluri. Acesta a fost cazul integrării acquisului Schengen în 
cadrul Uniunii Europene, opt-out-urile faţă de Uniunea Economică 
şi Monetară ale Marii Britanii şi Danemarcei, poziţia Marii Britanii 
şi Irlandei asupra capitolelor referitoare la viză, azil, emigrare şi 
alte chestiuni legate de libertatea de mişcare a persoanelor, opt-
out-ul Danemarcei din cadrul politicii de cooperare în privinţa 
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apărării, cetăţeniei şi poliţiei. Cazul Suediei este diferit, pentru 
că opt-out-ul său de la politica monetară comună nu este stabilit 
în baza unui protocol, ci în baza unei derogări date cu condiţia 
ca în viitor să-şi îndeplinească obligaţiile cu privire la Uniunea 
Economică şi Monetară. Marea Britanie şi Danemarca însă au 
cerut opt-out-uri şi amândouă au obţinut protocoluri speciale… 
Danemarca a renegociat Tratatul de la Maastricht şi a obţinut 
patru opt-out-uri. Aşadar, nu întotdeauna drumul spre o integrare 
dinamică şi rapidă este cu sens unic. Excepţiile se obţin ca urmare 
a unor negocieri. 

 
În anul 1989, raportul lui Delors a introdus un plan compus 

din trei etape pentru continuarea Uniunii Economice şi Monetare, 
defi nind astfel principalele caracteristici ale acesteia.

Principiile uniunii economice:
- o piaţă unică susţinută de către o politică de concurenţă; 
- politici de ajustare structurală şi dezvoltare regională;
- o coordonare a politicilor macroeconomice;
- reguli bugetare stricte pentru fi ecare stat.

Principiile uniunii monetare:
- o convertabilitate totală şi ireversibilă a monedelor ţărilor 

membre între ele;
- o fi xare irevocabilă a parităţilor;
- integrarea completă a pieţelor monetare şi fi nanciare (Scadplus, 

Spre moneda unică, scurt istoric al UME, 2007).
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Etapele Delors

Jacques Delors a propus trei etape necesare îndeplinirii Uniunii 
Economice şi Monetare.

Prima etapă – între 1 iulie 1990 şi la 30 decembrie 1993, în 
cadrul căreia controlul schimburilor valutare a fost anulat, fapt care 
a condus la liberalizarea circulaţiei capitalurilor; să ne amintim 
că, în 1992, Tratatul de la Maastricht şi-a propus o dată limită de 
fi nalizare a UME.

A doua etapă – între 1 ianuarie 1994 şi la 31 decembrie 1998, 
în cadrul căreia se stabileau detaliile noii monede unice şi perioada 
de tranziţie necesară adoptării acesteia; în iunie 1997, Consiliul 
European decide la Amsterdam adoptarea Pactului de Creştere 
şi Stabilitate Economică, având ca scop menţinerea disciplinei 
bugetare după crearea monedei unice şi Mecanismul Ratei de 
Schimb 2 (MRS 2), pentru a menţine stabilitatea între euro şi 
monedele naţionale aparţinând ţărilor care nu au intrat în zona 
euro sau Euroland; a fost creată Banca Centrală Europeană.

A treia etapă – de la 1 ianuarie 1999 şi până în prezent: începând 
cu 1999, euro este o monedă reală, iar politica monetară se afl ă 
sub autoritatea unei singure instituţii, Banca Centrală Europeană. 
Există o perioadă de tranziţie de trei ani înainte de introducerea 
bancnotelor şi a monedelor euro, dar, din punct de vedere legal, 
monedele naţionale îşi încetează existenţa. 

Jacques Lucien Jean Delors, economist şi politi cian francez, a fost singurul 
care a avut două mandate prezidenţiale la Comisia Europeană (între 1985 
şi 1995).

Jacques Lucien Jean Delors, economist şi politi cian francez, a fost singurul 
care a avut două mandate prezidenţiale la Comisia Europeană (între 1985 
şi 1995).
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În 2002, au fost introduse de facto bancnotele şi monedele euro. 
Să nu uităm că, în 2007, Slovenia a intrat în cea de-a treia etapă a 
MRS 2, adoptând astfel moneda euro (BCE, Uniunea Economică şi 
Monetară, 2007), iar în 2008 au urmat Cipru şi Malta.

Este Uniunea Europeană o zonă monetară optimă? 

La fel ca în celelalte sfere ale integrării, cum sunt cele ale demo-
craţiei, statului de drept, subsidiarităţii etc., unde se urmăreşte 
optimizarea acestora, şi în ceea ce priveşte politica monetară 
europeană se doreşte acelaşi lucru. Să vedem ce înseamnă o zonă 
monetară optimă. 

Un spaţiu economic în cadrul căruia trebuie să existe un 
grad ridicat de deschidere a economiilor pentru comerţul 
intracomunitar, un grad ridicat de mobilitate transfrontalieră a 
capitalului şi a forţei de muncă, o înaltă fl exibilitate a preţurilor 
şi salariilor, transferuri fi scale în condiţiile în care veniturile din 
impozite sunt redistribuite spre zone afl ate în recensiune, cam 
aceasta ar fi  o zonă monetară optimă. 

Din punctul de vedere strict al zonei Euro, nu putem argumenta 
că aceasta reprezintă o zonă monetară optimă. Politic, statele 
membre pierd din suveranitatea asupra politicii monetare, iar 
economic niciunul din mecanismele alternative de ajustare, cum 

Sistemul Monetar European reprezintă un aranjament monetar complex 
format din:

- o unitate de cont europeană (ECU), uti lizată în decontările fi nanciare;
-  un fond de cooperare monetară, insti tuit în 1973;
-  mecanismul ratei de schimb;
- Insti tutul Monetar European.

Sistemul Monetar European reprezintă un aranjament monetar complex 
format din:

- o unitate de cont europeană (ECU), uti lizată în decontările fi nanciare;
-  un fond de cooperare monetară, insti tuit în 1973;
-  mecanismul ratei de schimb;
- Insti tutul Monetar European.
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ar fi  migraţia de capital sau nivelul salariilor, ajutoarele directe 
sau transferurile fi scale, nu funcţionează la parametri optimi 
în spaţiul Euro. Pe scurt, statele dintr-un grup economic pot 
câştiga din deţinerea unei monede comune doar dacă structurile 
lor economice sunt similare şi dacă nu există riscul şocurilor 
asimetrice. Diferenţele economice dintre statele membre conduc 
şi la reacţii diferite la şocurile din exterior. Pe de altă parte, există 
şi aspecte favorabile uniunii economice şi monetare, printre care 
se numără: defi nitivarea pieţei unice, eliminarea costurilor de 
conversie, disciplina monetară, în sensul că guvernele nu vor 
mai putea utiliza valutele ca instrumente de politică economică, 
scăderea infl aţiei datorită disciplinei economice din zona Euro, 
consolidarea poziţiei Uniunii Europene în sistemul monetar 
internaţional (Krugman şi Obstfeld, 2003).

3. POLITICA COMERCIALĂ

UE are o politică comercială comună, „Common Commercial 
Policy”. În momentul în care se pune în discuţie o problematică 
comercială, inclusiv chestiuni din cadrul OMC, UE acţionează 
ca o entitate unică, Comisia Europeană negociind acorduri şi 
reprezentând interesele statelor membre.

Baza legală a politicii comerciale a UE este Articolul 133 din 
Tratatul privind Comunitatea Europeană. Pe aceasta bază, Comisia 
Europeană negociază în numele statelor membre prin consultări 
cu un comitet special − „Comitetul Articolul 133”, compus din 
reprezentanţi ai celor 27 de state membre şi ai Comisiei Europene. 
Principala lui funcţiune este aceea de a coordona politica comercială 
a UE. În cadrul acestuia, se discută întreaga problematică de 
politică comercială ce afectează Comunitatea, de la probleme 
strategice ale rundelor de negocieri din OMC până la probleme 
specifi ce exporturilor de produse individuale. 
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Comisia prezintă şi îşi asigură sprijinul din partea tuturor 
statelor membre pe toată problematica privind politica comercială. 
Toate deciziile formale majore (de exemplu: acorduri care lansează 
sau încheie negocieri) sunt reconfi rmate de către Consiliul de 
Miniştri.

Baza politicii comune o constituie tariful vamal comun faţă 
de ţările terţe. În afara regulilor comune de export şi de import, 
politica comercială comună include şi regulile cu privire la măsurile 
antidumping şi de salvgardare, măsurile împotriva subvenţiilor 
la import sau a practicilor ilicite de comerţ, precum şi restricţiile 
cantitative şi interdicţiile comerciale în probleme de politică 
externă (embargouri şi sancţiuni). UE a încheiat numeroase 
acorduri comerciale cu terţe ţări. Unele dintre acestea acoperă 
toate aspectele relaţiilor comerciale, altele vizează numai anumite 
produse sau grupe de produse. Acordurile diferă, de asemenea, în 
ceea ce priveşte gama de concesiuni acordate. 

Ajutorul pentru dezvoltare acordat la nivelul UE este un 
complement al schemelor de ajutor acordate de statele membre. 
Prin intermediul structurilor de schimburi comerciale şi de 
cooperare axate pe reducerea sărăciei şi reformarea structurilor 
sociale şi economice, este asigurată asistenţa pentru un număr 
important de terţe ţări.

Toate ţările candidate au acceptat acquis-ul în domeniul rela-
ţiilor externe şi s-a atins un nivel satisfăcător al alinierii politicilor 
externe din aceste ţări cu politica externă a Uniunii Europene. 
Ca viitor stat membru al UE, fi ecare ţară candidată va trebui să 
renunţe la propriile acorduri economice şi comerciale cu terţe 
ţări, să adere la acordurile încheiate de către UE şi statele membre 
şi la angajamentele asumate de către UE în cadrul forurilor 
internaţionale. 
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Agenda de Dezvoltare Doha (DDA)

Runda de negocieri, „Doha Development Round” (Agenda de 
Dezvoltare Doha – DDA), este un bun exemplu de coordonare 
în domeniul politicii comerciale. Comisia conturează şi duce la 
îndeplinire priorităţile UE, aşa cum sunt ele precizate în liniile 
directoare stabilite de către Consiliul de Miniştri. Ofi cialii din 
cadrul Direcţiei Generale pentru Comerţ a Comisiei Europene sunt 
responsabili cu actualele negocieri şi reprezintă UE, ca un întreg. 
Coordonarea cu statele membre este asigurată prin Comitetul 133, 
în timp ce Comisia informează regulat Parlamentul. La sfârşitul 
Rundei, Consiliul trebuie să aprobe rezultatele. 

Agenda de Dezvoltare Doha are ca obiective atât o continuare 
a deschiderii pieţelor, cât şi enunţarea unor reguli guvernate de 
măsurile necesare pentru integrarea ţărilor în curs de dezvoltare 
în sistemul comercial mondial. 

Runda de negocieri Doha a început, la nivel ministerial, la Doha, 
Qatar, în anul 2001. Ultima negociere a avut loc în iunie 2008, 
la Geneva. Eforturile de liberalizare a comerţului global şi de 
extindere a benefi ciilor procesului de globalizare către ţările sărace 
se împotrivesc subsidiilor acordate de UE şi SUA la agricultură. 
În timp ce ţările mai sărace acuză Uniunea Europeană de gradul 
mare de subvenţii acordate producţiei agricole, permiţând astfel 
o politică de dumping pe piaţa mondială, UE şi SUA acuză India 
şi Brazilia că refuză deschiderea pieţei pentru bunuri şi servicii. 

Negocierile au fost suspendate, în iunie 2007, în mod formal, 
de către Directorul  General al OMC, Pascal Lamy,  în urma 
dezacordului exprimat de către participanţi în privinţa reducerii 
subvenţiilor agricole şi reducerea tarifelor asupra produselor 
industriale şi agricole. 
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Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, România a 
fost nevoită să aplice elementele comune politicii comerciale UE:

- tariful vamal comun;
- schema de preferinţe generalizate (SGP), acordată unilateral 

de către UE unor produse originare din ţările în curs de dezvoltare. 
În cadrul acestui sistem, aceste produse benefi ciază de taxe vamale 
reduse sau zero, iar produsele din ţările cel mai puţin avansate au 
acces liber la export pe piaţa UE;

- măsurile de apărare comercială, cum ar fi : măsurile 
antidumping, antisubvenţie şi de salvgardare, ca mijloace de 
protecţie împotriva importurilor neloiale; 

- acordurile preferenţiale comerciale prin care părţile au 
procedat la acordarea reciprocă a unor concesii (de exemplu: 
reduceri sau eliminări de taxe vamale de import) şi de cooperare 
încheiate cu ţările terţe, care implică nu doar prevederi comerciale, 
dar şi consultarea şi cooperarea în domeniul ştiinţifi c, economic şi 
tehnic; 

- angajamente comerciale din cadrul Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC). 

Odată cu preluarea Tarifului Vamal Comun, statele nu mai 
au posibilitatea de a-l modifi ca în mod autonom. Competenţa în 
privinţa modifi cării acestuia îi revine Consiliului de Miniştri, la 
propunerea Comisiei Europene. 

Aceasta poartă şi negocierile cu ţările terţe şi cu organismele 
economice internaţionale, cum este OMC.
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4. POLITICA REGIONALĂ 

Argumentul politic pentru existenţa unei astfel de politici este, 
de fapt, unul de coeziune economică şi socială. Între regiunile 
europene există o mare diferenţă de dezvoltare economică şi 
socială, or asemenea discrepanţe pot genera tensiuni politice. 
Pentru că „problemele regionale sunt difi cil de defi nit, dar uşor 
de recunoscut” (Robson, 1984), las la aprecierea fi ecărui cititor  
identifi carea regiunii din care provine, în cele ce urmează.

Figura 1: Economia regională fragmentată 

(Landabaso, 1997)

Pentru o mai bună înţelegere, fi gura 1 arată sistemul economic 
existent într-o regiune slab dezvoltată, iar fi gura 2 propune un 
model de organizare şi dezvoltare economică a regiunii respective, 
astfel încât să urmeze exemplul celor fără probleme economice.
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Aşadar, prima imagine prezintă o economie regională 
fragmentată între principalii deţinători ai activităţilor.

 Comportamentul sectorului public şi al celui privat sunt lipsite 
de dinamism antreprenorial şi nu există cooperare între fi rme 
în vederea promovării mult doritului spirit de antreprenoriat. 
Universităţile, Camera de Comerţ şi Industrie, Centrele Tehno-
logice, Centrele de Consultanţă, întreprinderile, autorităţile 
locale, regionale, toţi aceştia acţionează separat, fără a colabora, 
inova sau discuta vreun proiect comun pentru regiunea lor. Astfel, 
teritoriul respectiv înfruntă difi cultăţi în a atrage fonduri, resurse 
umane califi cate sau „know-how” extern. Prin „tradiţie”, unicul 
sistem fi nanciar este cel bancar, care nu investeşte în capitalul 
uman în vederea obţinerii de idei inovatoare. Este considerată 
uneori o investiţie riscantă, de altfel defi nită „investiţie industrială 
intangibilă cu un mare risc fi nanciar” (Clarysse şi Muldur, 2001), 
iar alteori, creatoare de noi locuri de muncă.

Politica dezvoltării regionale sugerează un nou rol pentru 
guvernul naţional al statelor membre. Acesta din urmă devine 
un catalizator al activităţilor economice şi sociale din teritoriu, 
îndrumând fără a hotărî singur în acţiunile societăţii. 

În această accepţiune, guvernul lucrează permanent la 
menţinerea legăturii dintre autorităţi–universităţi–întreprinderi. 

Inovaţia se regăseşte în inima acestei politici de guvernare. Din 
această perspectivă, reţelele de comunicare între participanţii la 
viaţa economică, socială şi politică introduc actori noi, cum ar 
fi  capitalul uman, autorităţile regionale şi conceptul de învăţare 
colectivă (Landabaso, Bellini, 2005).

Guvernul se regăseşte însă într-o dilemă de acceptare şi în-
ţelegere a noului tip de management inovativ şi renunţă greu la 
vechiul stil de dirijism.... Complexitatea conceptului de dezvoltare 
regională nu constă neapărat în crearea altei arhitecturi institu-
ţionale (cum sunt, de pildă, Agenţiile de Dezvoltare Regională), 
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ci mai degrabă este constituită de capacitatea actorilor-cheie 
din fi ecare regiune de a se întâlni şi discuta în parteneriat orice 
proiect sau strategie pentru regiunea lor.

Figura 2 introduce conceptul unei regiuni care învaţă, care 
vrea să cunoască. În interiorul acesteia, actorii economiei 
regionale cooperează, comunică, învaţă interactiv şi promovează 
inovaţia (Asheim, 1998). Maskell, Malmberg (1999) şi Lundvall 
(1992) consideră că o economie care învaţă indică una în care 
succesul indivizilor, al fi rmelor, al regiunilor şi al economiilor 
naţionale refl ectă capacitatea acestora de a învăţa şi de a uita 
„vechile practici”. Uitarea „vechilor practici” prin promovarea 
comunicării şi a colaborării nu este un proces uşor, dar pe termen 
lung poate diminua corupţia. Implicarea tuturor partenerilor în 

Figura 2: Economie regională în reţea
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activitatea de dezvoltare regională duce la transparenţă şi, prin 
urmare, la îngreunarea procesului de corupţie. 

Deşi această teorie a politicii regionale bazată pe cunoaştere 
(Sokol, 2004) a fost îndelung disputată, Comisia Europeană are 
o serie de iniţiative bazate pe conceptul dezbătut mai sus. Criticii 
spun că economia de piaţă capitalistă este bazată pe profi t, 
nu pe cunoaştere. Venitul este scopul fi nal şi nu cunoaşterea. 
Admit totuşi că, în cadrul procesului de câştigare a veniturilor, 
cunoaşterea este importantă. Menţionează însă lipsa dovezii că 
procesul de cunoaştere, de învăţare, ar provoca în mod direct 
creştere economică. Mai degrabă acceptă ideea că „bunăstarea 
creează cunoaştere” şi nu invers.

Realitatea celei de a doua fi guri arată că în inima dezvoltării 
economice se afl ă întreprinderea. Ceilalţi actori colaborează 
cu aceasta prin diferite canale de comunicare. Spre exemplu, 
universităţile pot coopera cu întreprinderile mici şi mijlocii prin 
schemele de plasare a tinerilor absolvenţi, prin înfi inţarea unor 
Centre Technologice unde se lucrează la proiecte comune şi de 
interes pentru întreprinderea respectivă etc.

Landabaso (şi ceilalţi, 1999) aduce în discuţie problema 
paradoxului inovaţiei în aceste regiuni slab dezvoltate. 

Comisia Europeană alocă un buget semnifi cativ Fondurilor 
Structurale, iar acestea ar trebui să ajute la ameliorarea diferenţelor 
uriaşe de dezvoltare economică şi socială dintre regiunile Europei. 
Deşi ţinta este, aşadar, una de promovare a convergenţei regionale, 
are loc reversul procesului – din ce în ce mai multe resurse sunt 
absorbite de regiuni deja bogate. Landabaso explică acest paradox 
prin faptul că există o mare nevoie de cheltuire a acestor fonduri în 
regiunile defavorizate, dar acestea nu au capacitatea să le absoarbă. 
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Pe scurt, responsabilii sau cei direct interesaţi nu ştiu să 
realizeze proiecte fezabile şi sustenabile.

În acest sens, Comisia Europeană a iniţiat, printre altele, 
Strategia de Inovaţie Regională (SIR), bazată pe principiul „să 
ajutăm regiunile să se ajute prin iniţiative destinate să mobilizeze 
cunoaşterea locală într-un proces de învăţare socială colectivă” 
(Henderson, 2003) şi Strategia de Transfer Tehnologic şi Inovaţie 
Regională (STTIR). 

Pe scurt, principalul obiectiv acestor strategii constă în stabilirea 
unui sistem regional efi cient de inovaţie pentru rezolvarea 
paradoxului menţionat. Acesta din urmă îşi poate găsi soluţii 
promovând o cunoaştere inter-organizaţională şi prin investiţia în 
acţiunile de inovaţie.

Fondurile Structurale

Fondurile Structurale sunt instrumente fi nanciare destinate 
întăririi coeziunii sociale şi economice în Uniunea Europeană. 

• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
• Fondul Social European (FSE);
• Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă 

(FEOGA);
• Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului 

(IFOP).

Există trei obiective stabilite pentru utilizarea acestor fonduri: 
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• Obiectivul 1, pentru promovarea dezvoltării şi a ajustării 
structurale în regiunile slab dezvoltate. Produsul intern brut din 
aceste regiuni trebuie să fi e mai mic de 75 % din media comunitară. 
De asemenea, regiunile cele mai îndepărtate sunt incluse în 
Obiectivul 1: departamentele maritime franceze, Insulele Canare, 
Azore şi Madeira. Toate Fondurile Structurale sunt implicate în 
acţiune.

 Acest obiectiv primeşte 69,7% din fonduri, adică 135,9 miliarde 
euro.

• Obiectivul 2, pentru sprijinirea redezvoltării economice şi 
sociale în regiunile afl ate în difi cultate. 11,5% sunt destinate acestui 
obiectiv, respectiv un total de 22,5 miliarde euro. 

Criteriile de eligibilitate:

- Zonele industriale care se confruntă cu un grad de şomaj 
ridicat, peste media comunitară, care prezintă o majoritate a 
ocupării forţei de muncă în domeniul industrial într-o proporţie 
mai ridicată decât media comunitară şi care prezintă un declin 
industrial, sunt zone eligibile.

- Zonele urbane care se confruntă cu cel puţin unul din 
următoarele criterii: o rată îndelungată a şomajului, un nivel înalt 
de sărăcie, probleme de mediu, o rată ridicată a criminalităţii sau 
un grad scăzut de şcolarizare sunt, de asemenea, zone eligibile. 

- Zonele dependente de pescuit, care prezintă o mare proporţie 
de angajaţi în domeniul piscicol sau un declin al ocupării forţei de 
muncă în acest sector, reprezintă zone eligibile. 

Pentru aceste zone sunt implicate două fonduri: FEDR şi FSE.

• Obiectivul 3, pentru sprijinirea adaptării şi modernizării 
politicilor, a sistemelor de educaţie, de formare profesională şi de 
ocupare a forţei de muncă. Acesta primeşte 12,3%, adică 24,05 
miliarde euro.
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Acest obiectiv serveşte drept referinţă-cadru pentru ca măsurile 
luate în scopul promovării resurselor umane pe un teritoriu 
naţional să nu prejudicieze valorile şi specifi cităţile fi ecărei regiuni. 
Are în vedere Tratatul de la Amsterdam, Titlul asupra Ocupării 
Forţei de Muncă şi Noua Strategie Europeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. La realizarea acestui obiectiv contribuie Fondul 
Social European. Programele trebuie să fi e implementate în afara 
Obiectivului 1.

Există şi o schemă specială de acoperire a sectorului piscicol 
în afara Obiectivului 1. De reţinut că proiectele de dezvoltare 
rurală sunt implementate în Uniunea Europeană fi e prin Fonduri 
Structurale, fi e prin Politica de Agricultură Comună (Structural 
Actions, 2000). 

Începând cu anul 2000, Fondurile Structurale au fost însoţite 
de patru iniţiative:

• INTERREG 3 – pentru cooperare trans-naţională şi inter-
regională care poate stimula armonia şi dezvoltarea sustenabilă a 
întregii Comunităţi.

• URBAN 2 – destinat revitalizării economice şi sociale a oraşelor 
şi suburbiilor afl ate în criză, având ca scop promovarea dezvoltării 
urbane sustenabile.

• LEADER – destinat dezvoltării rurale.
• EQUAL – cooperarea transnaţională pentru lupta împotriva 

oricărui tip de discriminare pe piaţa muncii.
Sursele de fi nanţare:
• INTERREG şi URBAN sunt fi nanţate de Fondul pentru 

Dezvoltare Regională.
• EQUAL este fi nanţat de Fondul Social European.
• LEADER este fi nanţat de Fondul Agricol European pentru 

Asistenţă şi Garantare. 
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Fondul de Coeziune Socială intervine în problemele de mediu, 
dezvoltare sustenabilă şi transport în 15 state membre, al căror 
produs intern brut pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 90% 
din nivelul Comunităţii. Acest fond fi nanţează până la 85% din 
cheltuielile eligibile  (Structural Actions, 2000). 

Grecia, Portugalia, Spania, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, 
Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Slovacia, Slovenia, România şi 
Bulgaria benefi ciază de Fondul de Coeziune Socială (Irlanda a fost 
benefi ciară până în 2003).

Alocaţie bugetară pentru România 2007–2013
Milioane de Euro preţuri din 2004
Fondul de Coeziune 5.755
Convergenţa 11.115
Cooperare Teritorială Europeană 403

 Total 17.273

Activitatea fondurilor structurale este încurajată şi de Iniţiativele 
Comunitare – programe care intervin pe lângă fonduri în anumite 
domenii. Comisia Europeană defi neşte aceste iniţiative, apoi 
statele membre le coordonează şi le implementează. 

În perioada 2000–2006, au fost implementate cele patru 
iniţiative (INTERREG II, LEADER, EQUAL, URBAN).

 Cum funcţionează?

Bugetul Fondurilor Structurale şi normele de folosire a acestora 
sunt decise de către Consiliul European la propunerea Comisiei şi 
cu aprobarea Parlamentului. În urma acestor decizii, se stabilesc 
planuri:
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a) La nivel comunitar, unde Comisia adoptă: 
- lista regiunilor eligibile pentru Obiectivele 1 şi 2;
- lista cu alocaţiile indicative pentru fi ecare stat membru.
După consultarea cu statele membre, Comisia emite ghiduri 

pentru programarea Obiectivelor. Ghidurile pentru fi ecare 
iniţiativă comunitară trebuie să conţină obiective, scopuri şi 
metode de aplicare (orientări tematice).

b) La nivel naţional, unde autorităţile desemnate (cele 
naţionale/regionale):

- întocmesc planuri şi programe;
- consultă partenerii economici şi sociali abilitaţi să participe;
- înaintează planurile şi programele Comisiei (Structural 

Actions, 2000).

 Pregătirea asistenţei 

Conţinutul oricărei forme de asistenţă este format din: Planuri, 
Cadre Comunitare de Ajutor (CCA) şi Programe Operaţionale, 
Documente Unice de Programare (DOCUP), alocaţii fi nanciare şi 
metode de implementare. Nu lipsesc nici Programele de Iniţiative 
Comunitare (PIC). De asemenea, sunt necesare şi Programele 
Complement (PC), care cuprind benefi ciarii fi nali, planul fi nanciar, 
acţiuni de comunicare. 

Odată planurile şi programele întocmite, ele se prezintă Comisiei 
şi începe dezbaterea şi negocierea asupra lor şi a planurilor fi nan-
ciare. Când se ajunge la un acord comun, Comisia Europeană adoptă 
programele şi acordă un avans fi nanciar. Programele sunt gândite 
prin prisma cofi nanţării, deci statele membre vor contribui de 
asemenea la realizarea lor. Acestea devin operaţionale din momen-
tul în care autorităţile naţionale sau regionale iau decizii în mod 
independent şi autonom în privinţa lansării practice a proiectelor 
– licitaţii, cereri de proiecte (Politica Regională, 2002).

europa_10_septembrie_2008_fara p48   48europa_10_septembrie_2008_fara p48   48 10.09.2008   08:38:2510.09.2008   08:38:25



 49

Spre exemplu, una dintre orientările tematice ale Comisiei 
Europene constă în întărirea competitivităţii regionale. Astfel, 
Comisia negociază cu statele membre marile priorităţi, cum ar 
fi  infrastructura, domeniul energetic etc., şi adoptă planurile şi 
programele propuse de statele membre. Selectarea proiectelor şi 
managementul acestora sunt realizate de autorităţile naţionale şi 
regionale (Structural Actions, 2000).

 Cum se obţin fondurile structurale?

Benefi ciarul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate 
stabilite în Programul Complement pentru fi ecare domeniu.

Proiectul acestuia trebuie să fi e implementat şi dezvoltat în 
România, să respecte politicile şi normele comunitare şi naţionale 
în privinţa achiziţiilor publice, a ajutorului de stat, a dezvoltării 
durabile şi a egalităţii de şanse. Trebuie să îndeplinească condiţiile 
menţionate în Programul Complement. Manualul privind 
eligibilitatea cheltuielilor şi Ghidul Solicitantului sunt extrem de 
importante, deoarece precizează care cheltuieli sunt neeligibile şi 
cum trebuie reprezentată cofi nanţarea proiectului. Acestea două 
din urmă trebuie să fi e acoperite de benefi ciar (Politica Regională, 
2002).

Câteva remarci: 

Existenţa politicilor comune conferă Uniunii Europene o 
parte importantă din suveranitatea statelor membre. Acestea au 
concluzionat că, în unele domenii, se pot obţine rezultate mult mai 
bune la nivel european decât la nivel naţional. Aşa s-a ajuns la 
un număr important de politici comune tuturor statelor membre, 
elaborate şi adoptate de instituţiile comunitare cu aplicabilitate 
pe întreg teritoriul Uniunii. 

Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita site-ul Ministerului de Finanţe 
Publice: htt p://www.mfi nante.ro/
Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita site-ul Ministerului de Finanţe 
Publice: htt p://www.mfi nante.ro/
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5. POLITICA DE MEDIU

Începând cu anii ‘70, Europa s-a angajat în acţiunea de protejare 
a mediului înconjurător, înţelegând gravitatea diminuării resur-
selor naturale şi a creşterii fenomenului de poluare a apei, a aerului 
şi a solului. Politica europeană de mediu îşi are baza legală în art. 
174 – 176 din Tratatul CE, iar scopul acesteia este acela de a asigura 
dezvoltarea sustenabilă a Uniunii Europene. Obiectivele: 
conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia 
sănătaţii umane, utilizarea prudentă şi raţională a resurselor 
naturale, promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea 
tratării problemelor regionale de mediu, toate sunt atinse prin 
intermediul instituţiilor politicii de mediu.

Se poate sublinia explicit că, în contextul conştientizării tot mai 
puternice a politicii de mediu, Uniunea Europeană, spre deosebire 
de alte organizaţii şi foruri internaţionale, a acţionat mult mai 
puternic în această direcţie – efortul instituţional depus nu a 
acoperit doar elementul programatic, ci s-a materializat într-un 
set de acţiuni concrete pentru protecţia mediului: Programul 
European cu privire la Schimbarea Climei, alături de instrumentul 
concret Schema Uniunii Europene cu privire la Comercializarea 
Gazelor cu Efect de Seră.

Importanţa acordată politicii de mediu este bine reliefată prin 

Dezvoltare sustenabilă: proces socio-ecologic caracterizat prin 
îndeplinirea nevoilor umane, menţinând în acelaşi ti mp calitatea mediului 
înconjurător pe o perioadă de ti mp indefi nită. 
Domeniul dezvoltării sustenabile poate fi  împărţit conceptual în trei părţi: 
sustenabilitatea mediului înconjurător, sustenabilitatea economică şi 
sustenabilitatea socio-politi că. 

Dezvoltare sustenabilă: proces socio-ecologic caracterizat prin 
îndeplinirea nevoilor umane, menţinând în acelaşi ti mp calitatea mediului 
înconjurător pe o perioadă de ti mp indefi nită. 
Domeniul dezvoltării sustenabile poate fi  împărţit conceptual în trei părţi: 
sustenabilitatea mediului înconjurător, sustenabilitatea economică şi 
sustenabilitatea socio-politi că. 
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prezentarea complexităţii ei într-un cadru separat. Dar amploarea 
instrumentului comunitar nu surprinde decât dimensiunea 
implicării UE în aceste acţiuni politice – efectul dinamic trebuie 
interpretat din perspectiva locului pe care politica de mediu îl 
are la nivel comunitar: spre deosebire de alte domenii, protecţia 
mediului este o politică europeană, este o prerogativă a Comisiei 
– ceea ce înseamnă că în acest spaţiu competenţa primară este la 
nivel european (Daciana Sârbu, 2008).

Instituţiile politicii de mediu

Comisia Europeană, DG Mediu, are rolul de a iniţia şi de a  
defi nitiva noi acte legislative şi de a se asigura că măsurile astfel 
adoptate vor fi  implementate de statele membre. 

Parlamentul European, prin Comitetul de mediu, sănătate 
publică şi politică a consumatorului, se implică în procesul de 
codecizie privind protecţia mediului şi protecţia consumatorului. 

Consiliul Uniunii Europene reuneşte Consiliul Miniştrilor 
Mediului de câteva ori pe an, în scopul coordonării politicilor de 
mediu ale statelor membre.

Comitetul Economic şi Social este consultat în procesul 
de decizie, iar Comitetul Regiunilor, pe lângă consultarea 
acordată, mai asigură şi implicarea autorităţilor regionale şi locale 
în procesul decizional comunitar (Politica de Mediu, 2003).

Agenţia Europeană de Mediu, înfi inţată în 1990, cu sediul 
la Copenhaga, Danemarca, colectează, prelucrează şi furnizează 
informaţii în baza cărora sunt întemeiate deciziile politice. Aceasta 
face parte din Reţeaua Europeană de Informare şi Observare 
pentru Mediu (EIONET = European Information and Observation 

europa_10_septembrie_2008_fara p51   51europa_10_septembrie_2008_fara p51   51 10.09.2008   08:38:2510.09.2008   08:38:25



 52

Network), care conectează reţelele de informare din peste 37 de 
ţări, inclusiv statele membre ale UE (Scadplus, 2006).

Politica de mediu s-a dezvoltat prin aceste instituţii având la 
bază însă şi câteva principii:

- Principiul poluatorul plăteşte;
- Principiul acţiunii preventive;
- Principiul precauţiei, conform căruia se iau măsuri de protecţie 

atunci când o activitate ameninţă mediul, chiar dacă acest lucru nu 
este dovedit pe deplin din punct de vedere ştiinţifi c;

- Principul proximităţii, prin care sunt încurajate comunităţile 
locale să îşi asume responsabilitatea pentru poluarea produsă;

- Principiul integrării, prin care şi celelalte politici comunitare 
trebuie să cuprindă cerinţele protecţiei mediului;

- Principiul protecţiei ridicate a mediului (Politica de Mediu, 
2003).

În anul 1972, Consiliul European a adoptat primul Program de 
Acţiune pentru Mediu (PAM) după care au mai urmat cinci. 

Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu (2001-2010), adoptat 
de către Parlamentul European şi Consiliu (Decizia 1600/2002/
CE, JO L 242 din 10/9/2002), se numeşte Viitorul Nostru-
Alegerea Noastră. Au fost astfel defi nite priorităţile pe termen 

Strategia de la Lisabona 

Cunoscută şi sub numele de Agenda de la Lisabona sau Procesul de la 
Lisabona, a fost adoptată de Consiliul European la Lisabona în 2000, pe 
o perioadă de 10 ani, având ca obiecti v transformarea Uniunii Europene 
în cea mai dinamică şi competi ti vă economie a lumii. Se doreşte 
contracararea producti vităţii scăzute şi a stagnării creşterii economice în 
UE prin formularea unor iniţiati ve politi ce pentru statele membre. 
Principalele domenii afectate de Strategia de la Lisabona sunt susţinerea 
şi refacerea economică, socială şi de mediu. 

Strategia de la Lisabona 

Cunoscută şi sub numele de Agenda de la Lisabona sau Procesul de la 
Lisabona, a fost adoptată de Consiliul European la Lisabona în 2000, pe 
o perioadă de 10 ani, având ca obiecti v transformarea Uniunii Europene 
în cea mai dinamică şi competi ti vă economie a lumii. Se doreşte 
contracararea producti vităţii scăzute şi a stagnării creşterii economice în 
UE prin formularea unor iniţiati ve politi ce pentru statele membre. 
Principalele domenii afectate de Strategia de la Lisabona sunt susţinerea 
şi refacerea economică, socială şi de mediu. 
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lung luând în considerare condiţiile economice şi sociale precum 
şi obiectivele Strategiei de la Lisabona şi ale Consiliului European 
de la Gothenburg.

Programul cuprinde 4 domenii de acţiune:

1) Schimbarea climatică şi încălzirea globală, având ca obiectiv 
reducerea emisiei de gaze ce produc efectul de seră cu 8% faţă de 
nivelul anului 1990 ( în conformitate cu Protocolul de la Kyoto); 

2) Protecţia naturii şi biodiversităţii;
3) Sănătatea în raport cu mediul;
4) Conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor.

Schema Uniunii Europene cu privire la Comercializarea Gazelor 
cu Efect de Seră (ETS) este instrumentul concret folosit de Uniunea 
Europeană pentru a reduce emisia de gaze. 

Fiind primul sistem internaţional de comercializare al emisiilor 
de CO

2 
din lume, EU ETS înregistrează 11.500 de instalaţii mari 

consumatoare de energie din tot spaţiul Uniunii Europene, care 
emit aproape jumătate din emisiile de CO

2 
din Europa; include 

instalaţiile de ardere, combinatele producătoare de oţel şi 
materiale feroase, combinatele de ciment, fabricile de ceramică, 
hârtie, sticlă şi rafi năriile de petrol. Prin aşa-numitele Planuri 
Naţionale de Alocare, se determină cantitatea totală de emisii 
de CO

2
 pe care statele membre le acordă companiilor naţionale, 

care pot fi  cumpărate sau vândute de către companii. Fiecare stat 

Consiliul European de la Gothenburg (Suedia)

A prezentat în 2001 o Strategie a Uniunii Europene pentru Dezvoltarea 
Durabilă, identi fi când schimbările climati ce ca fi ind una dintre 
principalele bariere împotriva dezvoltării durabile şi subliniind 
necesitatea creşterii uti lizării de energie curată şi propunând acţiuni de 
reducere a cererii de energie. 
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membru trebuie să decidă câte certifi cate de emisie pot fi  alocate 
pentru comercializare într-o anumită perioadă de timp şi câte 
certifi cate va primi fi ecare combinat sau fabrică. Prima perioadă 
de comercializare este 2005 – 2007, cea de-a doua este între 2008 
şi 2012, iar a treia perioadă va începe din 2013. Astfel, se doreşte 
limitarea emisiilor de CO

2
 din sectoarele industriale şi energetice 

prin acordarea de certifi cate de emisie. 
Piaţa europeană a carbonului este calculată după modelul 

funcţionării pieţelor fi nanciare. Schimburile pot fi  făcute fi e direct 
între cei care deţin cote („la mica înţelegere“), fi e în locuri fi nanciare 
organizate (Burse de CO

2
) care asigură facilitarea şi securizarea 

tranzacţiilor. Tranzacţiile pot fi  făcute fi e pe loc, fi e la „la termen“, 
adică la o dată de livrare stabilită dinainte. Astfel, putem urmări 
evoluţia a două preţuri diferite pentru carbon: preţul tonei cu plata 
pe loc (zis SPOT) şi preţul tonei livrate în decembrie 2008 (zis 
Futures).

Există şi critici la adresa acestui sistem; astfel, potrivit 
acestora (EFFAT, 2007), piaţa carbonului nu pare a penaliza 
sufi cient emisiile de dioxid de carbon, principalul gaz de 
seră. Piaţa carbonului stabileşte o limită a emisiilor de dioxid 
de carbon şi permite statelor participante şi companiilor 
să trazacţioneze autorizaţiile de emisie în acest interval. 
Cu cât este mai redus numărul autorizaţiilor, cu atât creşte preţul 
plătit pentru dreptul de a emite gaze de seră şi astfel devine 
mai rentabilă îmbunătăţirea efi cienţei energetice prin trecerea 
la surse cu un grad mai scăzut de emitere de substanţe nocive.

O altă încercare a statelor membre ale Uniunii Europene de a 
încetini procesul de încălzire globală este aceea de a ridica proporţia 
de bioetanol din biocarburanţii auto până în 2020 cu cel puţin 10%. 
Bioetanolul se extrage din sfeclă, cereale sau porumb. Prin urmare, 
consecinţele sociale directe pe care le poate avea producerea în 
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masă de bioteanol sunt evidente. Ceea ce este sărbătorit de unii 
ca fi ind un nou câştig al tehnologei este criticat de alţii ca fi ind o 
adevărată ameninţare la siguranţa alimentară în lumea întreagă. 
China, de exemplu, a încetat să mai construiască noi fabrici de 
etanol din cauza riscului de a se afl a în incapacitatea de a asigura 
hrana cetăţenilor. Un alt aspect care trebuie avut în vedere este cel 
al creşterii preţului la alimente în cazul proliferării producerii de 
biotenaol din porumb, trestie de zahăr, cereale etc. Criticii spun 
că există şi alte resurse energetice, dar resursele alternative de 
asigurare a nutriţiei sunt limitate (EFFAT, 2007).

Ecosistemul şi bunăstarea umană

Se presupune că bunăstarea umană ar avea cinci componente 
principale: serviciile şi materialele de bază, necesare traiului decent, 
sănătate, relaţii sociale bune, siguranţa şi libertatea de alegere şi 
de acţiune. Ecosistemul sprijină bunăstarea umană, acesta fi ind 
comunitatea organismelor vii şi a materiei afl ate în vecinătatea lor 
(spre pildă: o pădure, o grădină etc.).

Evaluarea Ecosistemului de către Millennium (MA) sintetizea-
ză modul în care schimbările ecosistemului afectează sau pot 
afecta bunăstarea umană (Un Raport al Evaluării Ecosistemului de 

Protocolul de la Kyoto face parte din Convenţia Cadru asupra 
Schimbărilor Climati ce, având ca obiecti v reducerea emisiei de gaze ce 
cauzează schimbările de climă. 
A fost convenit în 1997 şi a intrat în vigoare în 2005. 
A nu se confunda cu: 

• Convenţia de la Kyoto din 1999 − care se referă la uniunea vamală
sau cu  

• Conferinţa de la Kyoto din 1995 − care se referă la pescuit şi nutriţie 
sănătoasă.

Protocolul de la Kyoto face parte din Convenţia Cadru asupra 
Schimbărilor Climati ce, având ca obiecti v reducerea emisiei de gaze ce 
cauzează schimbările de climă. 
A fost convenit în 1997 şi a intrat în vigoare în 2005. 
A nu se confunda cu: 

• Convenţia de la Kyoto din 1999 − care se referă la uniunea vamală
sau cu  

• Conferinţa de la Kyoto din 1995 − care se referă la pescuit şi nutriţie 
sănătoasă.
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către Millennium, 2005/„A Report of the Millennium Ecosystem 
Assessment”, 2005). Se subliniază astfel faptul că presiunea acerbă 
asupra mediului înconjurător generează incapacitatea acestuia de 
a mai servi omului. Pe măsură ce bunăstarea se declină, opţiunile 
omului de a utiliza resursele naturale la un nivel sustenabil 
sunt reduse. Nevoile imediate sunt prioritare, presiunea asupra 
ecosistemului creşte şi creează o spirală ascendentă a sărăciei şi 
o degradare continuă a capacităţii mediului de a servi nevoilor 
umane.

MA a dezvoltat proiecte importante în vederea explorării 
soluţiilor de protejare a mediului în termenii dezvoltării suste-
nabile. A fost subliniată  responsabilitatea socială, echitatea şi 
capacitatea de reacţie la probleme, chestiuni a căror importanţă 
nu ar trebui trecute cu vederea din procesul de educaţie ecologică 
a populaţiei. 

Mediul reprezintă un pilon strategic în procesul economic. 
Studiile OCDE arată că activităţile din business şi din sectorul 
public au devenit o sursă de angajare considerabilă. Datele mai 
arată că au fost create noi locuri de muncă legate de activităţile de 
întreţinere a mediului. Cu siguranţă însă schimbarea de atitudine 
din partea consumatorului pentru un mediu mai curat este 
foarte importantă. Astfel, până în 2010, previziunile din Japonia 
estimează o creştere a locurilor de muncă în sectorul protecţiei 
mediului de până la 25%. Desigur, parte din aceste estimări se 
bazează pe procesul de privatizare, contractele îndeplinite până 
acum de sectorul public în sectorul mediului sunt îndeplinite de 
către fi rme private, specializate. Un alt studiu al MA arată că peste 
58% din locurile de muncă legate de mediu sunt cele referitoare la 
controlul poluării. 

europa_10_septembrie_2008_fara p56   56europa_10_septembrie_2008_fara p56   56 10.09.2008   08:38:2610.09.2008   08:38:26



 57

Cum aplicăm şi respectăm politica de mediu?

Acquis-ul comunitar stabileşte cadrul legal al politicii de mediu. 
Există peste 200 de acte normative în acest domeniu începând cu 
anul 1970. 

Instrumentele tehnice prevăd standardele de calitate ale 
mediului încojurător şi utilizarea celor mai bune tenhnologiil 
disponibile.

Instrumentele fi nanciare ale politicii de mediu sunt reprezentate 
de programul LIFE (în limba engleză, VIAŢĂ) şi Fondul de Coeziune. 

Hammond (2005) afi rma că regulamentele policii de mediu 
au fost înţelese multă vreme ca fi ind un factor de constrângere 
pentru afaceri. Realmente, impunerea unor linii tehnologice mai 
puţin poluante devine costisitoare pentru orice activitate. Totuşi, 
acesta continuă prin a explica faptul că şi chestiunile de mediu 
şi de dezvoltare socială sunt înţelese ca o fi ind o oportunitate de 
creare a unor noi produse şi servicii, noi tehnologii şi noi pieţe. 
Într-un capitol  al lucrării sale „Executive Opinion Survey” (Carlos, 
Porter şi Schwab, 2005), prezintă câteva provocări sociale şi de 
dezvoltare, subliniind în principal faptul că schimbarea climatică şi 
degradarea funcţionării ecosistemului ar putea deveni importanţi 
factori competitivi în următorii ani. 

În eseul său (Porter şi Van der Linde, 1995), Michael Porter 
sugerează că regulamentele mai severe ar putea avea efecte 
pozitive asupra performanţei fi rmelor prin stimularea inovaţiei. 
Acesta argumentează că „un regulament bine gândit ar putea 
atrage inovaţia care, la rândul ei, ar putea în mod parţial (sau 
poate chiar mai mult) să amortizeze costurile de supunere 
la noul regulament”(1995, p.98). Ipoteza lui Porter susţine 
că regulamentele adoptate azi vor afecta productivitatea şi 
performanţa fi rmei peste câţiva ani, când procesul de inovaţie va 
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fi  complet. Jaffe şi Palmer (1997) în studiile lor, arată că ipoteza 
lui Porter este contradictorie. Afi rmă că fi rmele sunt perfect 
raţionale ştiind foarte bine cum anume să îşi maximizeze profi tul, 
nefi ind necesară intervenţia vreunui regulament, relaţia dintre 
regulamentele politicii de mediu şi productivitate fi ind una negativă. 
Prin urmare, discuţia ştiinţifi că pe aceste teme rămâne deschisă. 
Acest discurs asupra  legislaţiei politicii de mediu, inovaţiei şi 
creării unor noi locuri de muncă este extrem de interesant mai 
ales în contextul Strategiei de la Lisabona, care şi-a propus, printre 
altele, creşterea locurilor de muncă, protecţia mediului ambiant şi 
stimularea inovaţiei în procesul economic.

Câteva remarci:

Paradoxuri…

Paradoxul aurului este un fenomen economic întâlnit în ţările cu bogate 
resurse naturale care, în loc să fi e bogate, tocmai din acest motiv sunt 
extrem de sărace. Ghana este cel mai bun exemplu în acest sens. Bogată 
în aur, fi ind a doua ţară producătoare a continentului african, Ghana se 
confruntă mereu cu crize economice majore.

Paradoxul inovaţiei este o contradicţie între nevoia mare de fi nanţare în 
regiunile mai puţin dezvoltate, existenţa fondurilor necesare dezvoltării 
acestor zone şi…neputinţa de a cheltui banii. Mai exact, se identifi că 
problemele unei regiuni, se acordă fondurile comunitare, dar nu există 
capacitate de absorbţie, respectiv proiecte concrete, sustenabile în 
vederea atragerii fondurilor. Mai mult, deşi Fondurile Structurale au ca 
obiectiv fi nanţarea regiunilor mai slab dezvoltate, se pare că cele mai 
mari sume de bani se îndreaptă tot spre regiunile mai bogate.
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6. PROCEDURA DE ADERARE LA UE

Procedura de aderare la Uniunea Europeană constă în două 
faze. 

Prima are loc la nivel de Comunitate, între instituţii, după ce 
ţara solicitantă adresează Consiliului o cerere de aderare. Acesta 
din urmă o trimite Comisiei, care trebuie să emită o opinie în 
acest sens. În baza raportului Comisiei Europene, Consiliul decide 
unanim dacă negocierile vor fi  începute.

A doua fază are loc la nivel interstatal, adică între statele membre 
şi ţările solicitante care negociază la nivel interguvernamental 
procesul de extindere în baza poziţiei comune adoptate de către 
Consiliu. La fi nalul acestei proceduri, Parlamentul European 
trebuie să îşi dea avizul conform. Ţările candidate şi statele membre 
trebuie să ratifi ce Tratatul de Aderare (Depondt, 2006). 

Criteriile de la Copenhaga defi nesc condiţiile sine qua non 
pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

Astfel, ţara solicitantă trebuie să facă dovada existenţei unei 
stabilităţi politice, instituţiile trebuie să garanteze respectarea 
democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omului şi ale 
minorităţilor. 

Din punct de vedere economic, statul solicitant trebuie să se 
remarce printr-o economie funcţională şi, nu în ultimul rând, 
trebuie să încorporeze acquis-ul comunitar în legislaţia naţională 
şi să respecte obiectivele UE. 

Aceste criterii au fost adoptate în urma reuniunii Consiliului 
European la Copenhaga, în 1993. 

În afară de criteriile mai sus menţionate, mai sunt luate în 
considerare şi cele stabilite de Tratatul de la Maastricht din 1992 
(Art. 49), respectiv criteriul geografi c şi cel de politică generală. 
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Mai departe, există şi un cadru de negocieri particular fi ecărui 
stat solicitant, care poate cuprinde condiţii speciale impuse până 
când UE consideră că există sufi cientă capacitate de absorbţie 
pentru ca ţara respectivă să devină membră a UE (Nugent, 2003).

Prima exti ndere a Uniunii Europene a avut loc în 1973, cu Marea 
Britanie, Irlanda şi Danemarca. În anul 1981, li s-a alăturat Grecia, iar 
în 1986, Spania şi Portugalia. Au urmat Finlanda, Austria şi Suedia în 
1995. În 2004 au intrat 10 state membre: Ungaria, Slovenia, Slovacia, 
Lituania, Letonia, Cipru, Cehia, Malta, Polonia şi Estonia. În 2007 au 
intrat România şi Bulgaria.
Turcia, Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt ţări 
candidate, iar primele două au început negocierile de aderare în 
octombrie 2005.
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Partea a II-a: 

INSTITUȚII ŞI ALȚI 
REPREZENTANȚI POLITICI. 
PROCEDURI

IV. INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE
1. COMISIA EUROPEANĂ  
2. PARLAMENTUL EUROPEAN

3. CONSILIUL DE MINIŞTRI

4. CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE

5. CURTEA DE AUDIT

V. ALTE INSTITUŢII ŞI REPREZENTANŢI 
     POLITICI

1. CONSILIUL EUROPEAN

2. MEDIATORUL EUROPEAN 
3. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 
4. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII 
5. COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

6. COMITETUL REGIUNILOR

7. CONSILIUL EUROPEI

VI. PROCEDURILE LEGISLATIVE 
1. PROCEDURA CONSULTATIVĂ   
2. PROCEDURA DE COOPERARE

3. PROCEDURA CODECIZIEI

4. PROCEDURA AVIZULUI CONFORM
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IV

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE

Comunitatea Europeană are cinci instituţii:

1. Comisia Europeană
2. Consiliul de Miniştri 
3. Parlamentul European
4. Curtea Europeană de Justiţie
5. Curtea de Audit

Pe lângă aceste cinci instituţii, Uniunea Europeană benefi ciază 
de existenţa Consiliului European, a unor organisme specializate 
cum sunt: Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, 
precum şi a două instituţii fi nanciare: Banca Centrală Europeană 
şi Banca Europeană de Investiţii. Un alt organism specializat al 
Uniunii Europene este Mediatorul European. Fiecare pilon al 
Uniunii Europene benefi ciază şi de ajutorul unui număr important 
de agenţii specializate, despre care vom vorbi în cele ce urmează.

1. COMISIA EUROPEANĂ

Organizare

Sediul Comisiei Europene este la Bruxelles, având birouri atât 
în celebra clădire Berlaymont, cât şi în altele din capitala Belgiei.

Instituţia are în inima sistemului său câte un comisar din fi ecare 
stat membru. Aceştia se îngrijesc de bunul mers al domeniului 
politic, faţă de care sunt responsabili. Împreună formează ceea ce 
numim Colegiul Comisarilor.

În prezent, Uniunea Europeană are 27 de comisari.
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Lista comisarilor şi competenţele lor:

José Manuel Barosso (Portugalia)  Preşedinte
Margot Wallstrom (Suedia)  Vicepreşedinte, Relaţii Insti tuţionale
Gunther Verheugin (Germania)  Vicepreşedinte, Întreprinderi şi 

Industrie
Jacques Barrot (Franţa)  Vicepreşedinte, Transport
Siim Kallas (Estonia)  Vicepreşedinte, Administraţie şi Audit
Franco Fratti  ni (Italia)  Vicepreşedinte, Justi ţie, Libertate şi Siguranţă
Viviane Reding (Luexmbourg)  Societatea Informaţională şi Media
Stavros Dimas (Grecia)  Mediu
Joaquin Almunia (Spania)  Afaceri Economice şi Monetare
Danuta Hubner (Polonia)  Politi că Regională
Joe Borg (Malta)  Pescuit şi Afaceri Mariti me
Dalia Grybauskaite (Lituania)  Finanţe şi Programare Bugetară
Janez Potocnik (Slovenia)  Şti inţă şi Cercetare
Jan Figel (Slovacia)  Educaţie, Formare Profesională, Cultură
Androulla Vassiliou (Cipru)  Sănătate şi Protecţia Consumatorului
Olli Rehn (Finlanda)  Exti ndere
Louis Michel (Belgia)  Dezvoltare şi Ajutor Umanitar
Laszlo Kovacs (Ungaria)  Fiscalitate şi Uniune Vamală
Neelie Kroes (Olanda)  Concurenţă
Mariann Fischer Boel (Danemarca)  Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Binita Ferrero-Waldner (Austria)  Relaţii Externe
Charlie McCreevy (Irlanda)  Piaţa Internă şi Servicii
Peter Mandelson (Marea Britanie)  Comerţ
Andris Piebalgs (Letonia)  Energie
Leonard Orban (România)  Multi lingvism
Meglena Kuneva (Bulgaria)  Protecţia Consumatorului
Vladimir Spidla (Cehia) – Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi 

Şanse Egale
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a) Procedura de învestire în funcţie a comisarilor

În conformitate cu art. 214, alineatul 2, al Tratatului Comunităţii 
Europene, Consiliul, întâlnindu-se la nivel de şefi  de stat sau de 
guvern şi hotărând prin majoritate califi cată, numeşte persoana 
pentru funcţia de preşedinte al Comisiei. Numirea este aprobată 
de Parlamentul European.

Consiliul, hotărând prin majoritate califi cată şi de comun acord 
cu persoana nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, 
adoptă lista persoanelor pe care intenţionează să le numească 
comisari. Lista este realizată în concordanţă cu propunerile 
înaintate de fi ecare stat membru.

Preşedintele şi membrii Comisiei astfel nominalizaţi sunt 
subiectul votului de aprobare al Parlamentului European. După 
aprobarea Parlamentului European, preşedintele şi membrii 
Comisiei sunt învestiţi în funcţie de către Consiliu, hotărând prin 
majoritate califi cată.

Principalul reprezentant al Comisiei atât în relaţiile cu celelalte 
instituţii UE, cât şi cu instituţiile externe este fără îndoială 
preşedintele Comisiei. Comisarii primesc portofolii de activitate 
de la acesta şi lucrează sub orientarea politică a acestuia. Mai 
mult, acesta poate să ceară demisia comisarilor odată ce a obţinut 
aprobarea Consiliului (Parlamentul European poate să ceară 
demiterea Comisiei în cadrul unei moţiuni de cenzură, prin 
două treimi din totalul voturilor, incluzând majoritatea tuturor 
membrilor Parlamentului). 

Articolul 213 din Tratatul Comunităţii Europene precizează 
caracterul imparţial şi independent al comisarilor. Aceştia din 
urmă nu reprezintă interesul naţional al ţării de provenienţă ci 
„îşi desfăşoară activitatea complet independent şi pentru interesul 
general al Comunităţii”. De asemenea, „comisarii nu caută şi nici 
nu primesc instrucţiuni de la niciun guvern sau alt organ”.
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Practic însă, activitatea acestora nu este tocmai imparţială 
şi independentă. În afară de preşedintele Comisiei, comisarii 
sunt propuşi de statul membru, or detaşarea lor completă faţă 
de interesele naţionale este difi cilă. Interpretarea acestui articol 
este oarecum fl exibilă şi creează probleme atunci când comisarii 
urmăresc prea asiduu interesele naţionale. 

Membrii Comisiei provin din diverse grupări politice, cu o gamă 
largă de opinii legate de integrarea europeană. Toţi sunt însă pro-
europeni şi nu au fost asociaţi vreodată cu vreun partid extremist. 
În felul acesta, părerile politice diferite ale Colegiului pot atinge 
acorduri rezonabile, ce permit existenţa unor relaţii bune de 
colaborare (Nugent, 2003).

b) Cabinetele Comisiei Europene

Comisarii au propriile cabinete de lucru alcătuite din ofi ciali 
proveniţi din cel puţin trei state diferite. Şeful de cabinet trebuie 
să fi e, preferabil, de altă naţionalitate decât cea a comisarului. 
Îndatoririle cabinetelor sunt numeroase: acumularea de infor-
maţii, informarea comisarului în privinţa dezvoltării din domeniul 
politic alocat portofoliului său, iniţierea de propuneri politice, 
meţinerea legăturii cu alte cabinete, apărarea, protejarea propriului 
portofoliu în cadrul Colegiului. 

Acest staff politic multinaţional prezintă, pe de o parte, avantajul 
că este capabil să împărtăşescă experienţa şi cunoştinţele din mai 
multe spaţii geografi ce, iar pe de altă parte, cei care trebuie să 
colaboreze cu UE, de pildă lobbyştii, au un canal mai simplu de 
comunicare cu conaţionalii lor din cadrul Comisiei.

Dezavantajul acestui tip de staff constă în faptul că înalţii ofi ciali 
nu sunt mereu europeni, ci, din contră, rămân loiali propriilor 
interese naţionale. Spre exemplu, Directoratul General pentru 
Agricultură este supra-reprezentant de partea franceză (Nugent, 
2003).
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c) Directoratele generale şi alte servicii

Aşa cum responsabilităţile guvernamentale ale unei ţări sunt 
împărţite între diverse ministere, tot aşa activitatea Comisiei 
Europene este divizată în domenii politice separate. Directoratele 
Generale sunt cele mai cunoscute forme de organizare a Comisiei. 
Acestea sunt, la rândul lor, împărţite în directorate divizate în 
unităţi. Spre pildă, Directoratul General pentru Agricultură are 10 
directorate şi 41 de unităţi, Directoratul General pentru Taxe şi 
Uniune Vamală are 4 directorate şi 16 unităţi. 

Adiţional acestor Directorate Generale, Comisia Europeană mai 
dispune şi de alte Servicii. Acestea din urmă nu sunt inferioare 

Cazul Edith Cresson – demisia Colegiului comisarilor din 1999

În anul 1999, Colegiul afl at sub conducerea lui Jacques Santer a fost 
puternic presat de Parlamentul European pentru a demisiona. Printre 
factorii care au dus la nemulţumirea parlamentarilor europeni se 
numără şi raportul Curţii de Audit care dovedea lipsa nejusti fi cată a unor 
fonduri. 
Practi cile manageriale ale Comisiei au fost aspru criti cate. Câţiva comisari au 
fost acuzaţi de favoriti sm şi nepoti sm, astf el Santer a organizat un comitet 
special, format din experţi independenţi care au verifi cat acuzaţiile. În urma 
investi gaţiilor, a reieşit că preşedintele nu este responsabil cu asigurarea 
bunei funcţionări a Biroului de Securitate al Comisiei şi face posibilă crearea 
unui „stat în stat”. Cel mai puternic atacată a fost Edith Cresson, comisar 
la Directoratul General pentru Cercetare. Aceasta s-a dovedit a fi  vinovată 
de favoriti sm faţă de cunoscuţi la încheierea contractelor. Imediat după 
publicarea raportului, Colegiul Comisiei a demisionat în bloc. Jacques 
Santer şi Edith Cresson au refuzat să îşi depună demisiile individual, 
iar moţiunea de cenzură introdusă de către parlamentarii europeni 
ameninţa în conti nuare Colegiul. Demisia tuturor a fost considerată un 
triumf de putere, infl uenţă şi control al Parlamentului European asupra 
Comisiei. La Summitul de la Berlin, din 1999, liderii statelor membre au 
hotărât numirea fostului prim-ministru italian, Romano Prodi, în funcţia 
de preşedinte al Comisiei pentru un Colegiu interimar.
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Directoratelor Generale, cel puţin nu toate. Astfel, Secretariatul 
General are funcţia de a asigura desfăşurarea unei activităţi 
efi ciente şi efective a Comisiei.

 

Lista Directoratelor Generale 
 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Concurenţă 
Afaceri Economice şi Financiare 
Educaţie şi Cultură 
Ocuparea forţei de muncă, Afaceri Sociale şi Oportunităţi Egale 
Întreprinderi şi Industrie 
Mediu 
Pescuit şi Afaceri Mariti me
Sănătate şi Protecţia Consumatorului
Informarea Societăţii şi Media
Piaţa Internă şi Servicii
Centrul de Cercetare Comună
Justi ţie, Libertate şi Securitate
Politi că Regională
Cercetare
Taxe şi Uniune Vamală
Transport şi Energie

Directoratele Generale sunt conduse de Directori Generali, 
responsabili faţă de un comisar sau de mai mulţi comisari, potrivit 
domeniului lor de activitate. 

Directoratele sunt conduse de Directori care raportează  
Directorului General.

Servicii Generale

Comunicare
Biroul European Anti fraudă
Eurostat
Biroul de Publicaţii
Secretariatul General
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Figura 3: Structura CE 

Unităţile sunt conduse de Şefi  de Unităţi, care raportează  
Directorului responsabil. Deşi structura ierarhică nu este deosebit 
de difi cilă, procesul decizional din cadrul acesteia nu este unul 
simplu (Nugent, 2003). 

d) Cum funcţionează?

Primul pas în luarea deciziilor în cadrul mecanismului Comisiei 
îl constituie iniţierea unui proiect în interiorul Directoratelor 
Generale, în funcţie de liniile generale stabilite într-un ghid politic 
aparţinând comisarilor sau Consiliului. La realizarea proiectului 
pot participa academicieni, experţi şi ofi ciali naţionali, părţi 
interesate din diferite sectoare economice şi sociale, dacă este 
cazul. Proiectul este înaintat superiorilor din Directoratul General, 
cabinetului comisarului interesat, întâlnirilor săptămânale ale 
şefi lor de cabinet, până când ajunge la Colegiul Comisionarilor.

Practic, comisarii au dreptul să îl accepte, să îl trimită spre 
modifi care sau să îl respingă.

Colegiul Comisarilor
Preşedinte

Vicepreşedinţi 
Comisari

Secretariat   General
Secretarul General

Directorate Generale
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Decizia de a adopta o propunere poate deveni uneori foarte 
rapidă. Există aşa numita „procedură scrisă” sau chiar una numită 
„procedură scrisă urgentă”, în cadrul căreia propunerile care par a fi  
în directă concordanţă cu voinţa comisarilor circulă între ei şi sunt 
adoptate ofi cial, dacă nu există nicio obiecţie timp de o săptămână.

Probleme importante apar atunci când interesele mai multor 
Directorate Generale se întâlnesc în cadrul aceluiaşi proiect. 

Spre exemplu, iniţial, propunerea se referea la Directoratul 
General pentru Dezvoltare Regională, apărând însă implicaţii şi 
pentru alte Directorate Generale, cum ar fi  cele pentru Cercetare 
sau Societatea Informaţională, se iveşte un confl ict de interese şi 
atitudini politice.

Pentru a se evita situaţiile de incapacitate de colaborare şi 
pentru a se ajunge la o înţelegere între diverşii actori ai procesului 
decizional, au loc „întâlniri ad-hoc” între grupuri aparţinând 
diverselor Directorate Generale interesate, care încearcă să ajungă 
la un acord comun. Mai departe, Secretariatul General veghează la 
coordonarea activităţilor Comisiei, trebuind astfel să se asigure că 
toţi cei interesaţi au fost consultaţi înainte ca un proiect să ajungă 
la Colegiul Comisarilor (Nugent, 2003).

e) Infl uenţe asupra iniţierii politicii şi a legislaţiei. 
     Lobby

Statele membre, Consiliul de Miniştri, Parlamentul European, 
autorităţile regionale şi locale, fi rmele private, toţi încearcă să 
infl uenţeze procesul legislativ. Pot face acest lucru prin realizarea 
unor proiecte politice, recomandări şi lobby. 

Cea mai mare presiune la care este supusă Comisia Europeană 
în cadrul procesului de iniţiativă politică este exercitată însă de 
către Consiliul de Miniştri. Acesta din urmă arată Comisiei ce 
anume doreşte să dispună în iniţiativele politice, iar aceasta este 
obligată să răspundă cerinţei. 
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Trebuie făcută distincţia între două funcţii pe care le îndepli-
neşte Comisia: cea de iniţiativă politică şi cea de iniţiativă 
legislativă. 

Responsabilităţi ale Comisiei Europene

Printre responsabilităţile recunoscute în tratate şi cele născute 
din necesităţi practice, şase pot fi  menţionate ca fi ind majore:

1. Propune şi dezvoltă politici şi legislaţie.
2. Deţine funcţii executive.
3. Este gardian al cadrului legislativ.
4. CE este reprezentant şi negociator extern.
5. Mediază şi conciliază.
6. Este promotor al interesului general.

Lobby-ist
Grup, organizaţie sau asociaţie care caută să infl uenţeze procesul legislati v. 
În acest moment sunt peste 15.000 de lobby-işti  în Bruxelles (consultanţi, 
avocaţi, asociaţii, corporaţii, ONGuri etc.). Cele mai importante ţinte ale 
acestora le reprezintă Comisia, Consiliul şi Parlamentul European. Comisia 
are puterea de a iniţia legislaţie, aşadar nu poate fi  scăpată de infl uenţe. 
Consiliul este „asaltat” prin trei canale: în primul rând, grupurile de interese 
contactează delegaţiile naţionale în Bruxelles, apoi membrii grupurilor de 
lucru din Consiliu şi, nu în ulti mul rând, guvernele naţionale.
Parlamentul European este infl uenţat de către lobby-işti  prin intermediul 
raportorilor şi al şefului de comitet. Raportorii sunt parlamentarii europeni 
numiţi de Comitete să pregătească răspunsul Parlamentului la o propunere 
a Comisiei (Bonde, 2006).

Lobby-ist
Grup, organizaţie sau asociaţie care caută să infl uenţeze procesul legislati v. 
În acest moment sunt peste 15.000 de lobby-işti  în Bruxelles (consultanţi, 
avocaţi, asociaţii, corporaţii, ONGuri etc.). Cele mai importante ţinte ale 
acestora le reprezintă Comisia, Consiliul şi Parlamentul European. Comisia 
are puterea de a iniţia legislaţie, aşadar nu poate fi  scăpată de infl uenţe. 
Consiliul este „asaltat” prin trei canale: în primul rând, grupurile de interese 
contactează delegaţiile naţionale în Bruxelles, apoi membrii grupurilor de 
lucru din Consiliu şi, nu în ulti mul rând, guvernele naţionale.
Parlamentul European este infl uenţat de către lobby-işti  prin intermediul 
raportorilor şi al şefului de comitet. Raportorii sunt parlamentarii europeni 
numiţi de Comitete să pregătească răspunsul Parlamentului la o propunere 
a Comisiei (Bonde, 2006).
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 Comisia Europeană propune şi dezvoltă politici şi 
legislaţie

Iniţierea politică

Art. 211 din Tratatul Comunităţii Europene prevede: „Comisia 
va formula recomandări şi va înainta opinii asupra chestiunilor 
prevăzute în acest Tratat, dacă este prevăzut aşa sau dacă Comisia 
consideră că este necesar”. 

Comisia Europeană adoptă aşa-numitele „Cărţi” a căror 
diferenţă este făcută prin culorile ce li se atribuie. Astfel, Cartea 
Verde este un document care stimulează dezbateri şi iniţiază o 
consultare la nivel european pe un subiect anume. Ca urmare a 
acestor consultări, se publică o Carte Albă, cuprinzând roadele 
discuţiilor şi propuneri pentru proiecte comunitare în diverse 
domenii. Spre pildă, în 2006, a fost lansată Cartea Albă a Comisiei 
pentru o politică de Comunicare Europeană, în 2005, Cartea Albă 
pentru politica serviciilor fi nanciare sau Cartea Verde pentru 
strategia unei energii sustenabile, competitive şi sigure din 2006 
(Depondt, 2006).

Iniţierea legislativă

Principiul de funcţionare al procesului de iniţiere legislativă este 
următorul: Comisia propune, Consiliul dispune, iar Parlamentul 
aprobă. Acest principiu are specifi cităţile sale.

Conform art. 208 TCE şi art. 192 TCE, Consiliul şi Parlamentul 
European au capacitatea de a cere Comisiei să iniţieze propuneri 
legislative în diverse domenii, dar nu pot elabora ei înşişi 
propunerile. Odată realizate, acestea nu pot fi  amendate fără 
consimţământul Comisiei. Fără acordul acesteia, Consiliul poate 
să amendeze prin vot unanim, iar Parlamentul poate să facă acest 
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lucru numai în anumite circumstanţe, având nevoie de susţinerea 
majorităţii absolute a membrilor săi (Forman, 2005). 

În cadrul procesului de iniţiativă legislativă, un rol important îl 
joacă reţeaua de comitete. Acestea sunt de două feluri:

a) comitete de experţi, formate din ofi ciali naţionali, specialişti 
din diverse domenii nominalizaţi de către guvernele naţionale.

b) comitete consultative compuse din reprezentanţi ai diver-
selor sectoare de interese şi organizate de către Comisie fără a avea 
vreo legătură cu guvernele naţionale.

Iată câteva grupuri-umbrelă implicate în procesul de iniţiere 
şi consultare legislativă: Uniunea Confederaţiei Industriale şi 
a Angajatorilor din Europa (UNICE), Confederaţia Europeană 
a Sindicatelor (ETUC), Uniunea Confederaţiei Comerciale din 
Europa (UCCE), Comitetul Organizaţiilor Agricole din Uniunea 
Europeană (COPA).

 Funcţia executivă

Comisia Europeană este implicată în managementul, suprave-
gherea şi implementarea politicii Uniunii Europene. 

În concordanţă cu puterile care i-au fost delegate, aceasta 
reprezintă ceea ce numim legiuitorul unui stat. Practic, atributele 
sale de legiferare se manifestă prin directivele, regulamentele şi 
deciziile pe care le ia. 

În ceea ce priveşte bugetul, Comisia decide asupra veniturilor 
şi cheltuielilor. Desigur, partea de intrări a balanţei bugetare 
este supusă anumitor constrângeri din partea Consiliului, dar 
Comisia este cea care verifi că dacă autorităţile naţionale au făcut 
plăţile către bugetul UE... Când vorbim despre cheltuieli, trebuie 
să menţionăm că aproape jumătate din bugetul UE este alocat 
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Fondului pentru Agricultură (45%). Condiţiile în care se acordă 
acest fond sunt în puterea Comisiei. Tot Comisia operează şi cu 
fondurile structurale. 

Pentru a se asigura că politica comunitară este aplicată într-o uni-
formitate  rezonabilă în toate statele membre, Comisia Europeană 
încearcă să supravegheze activitatea Agenţiilor Naţionale. Această 
îndatorire nu este una uşoară din mai multe motive: pe de o parte, 
Comisia nu are sufi ciente resurse (bani, personal) pentru a ajuta 
întotdeauna agenţiile naţionale specializate în implementarea 
politicii regionale, agricole etc. De aceea, este recomandată o 
comunicare strânsă, regulată, între agenţii şi Comisie. 

Pe de altă parte, nu întotdeauna agenţiile aparţinând statelor 
membre doresc să vadă implementată legea comunitară. Cel 
mai adesea acest lucru se întâmplă în cazul aplicării politicii 
concurenţiale, când statului îi este interzis să mai subvenţioneze cu 
atâta uşurinţă giganţi economici ce nu mai dau randament. Atunci, 
guvernele vor încerca să ascundă practicile neconcurenţiale de 
„ochii” Comisiei (Nugent, 2003). 

Câteva remarci: 

Agenţiile Naţionale reprezintă un liant de colaborare între 
Comisia Europeană şi promotorii de la nivel naţional, regional 
şi local ai proiectelor europene. Printre atribuţiile Agenţiilor 
Naţionale, se numără: promovarea şi implementarea programelor 
la nivel naţional, diseminarea informaţiei referitoare la programe, 
încurajarea şi facilitarea formării de parteneriate, selectarea 
proiectelor în concordanţă cu criteriile impuse de către Comisia 
Europeană, consilierea promotorilor şi a organizatorilor în diverse 
activităţi de formare profesională. Cu alte cuvinte, Agenţiile 
Naţionale reprezintă sursa primară de informare pentru toţi cei 
implicaţi în programe. Aceste instituţii au experienţă în domeniul 
programelor europene, colaborând şi cu alte organizaţii specifi ce. 
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Comitologie

Comitologia poate fi  defi nită ca fi ind procesul de adoptare 
a măsurilor necesare implementării actelor legislative. În 
cadrul acestui proces, măsurile sunt adoptate de către Comisie, 
asistată de comitete de experţi din statele membre. Iată o listă 
a procedurilor şi, respectiv, a comitetelor necesare atunci când 
Comisia Europeană îşi exercită funcţia legislativă:

a) Procedura de consiliere prin comitetul de consiliere, 
a cărui putere de infl uenţă este minimă. Comisia trebuie doar 
să arate că a luat la cunoştinţă opinia acestui comitet în cadrul 
procesului de decizie legislativă. Prin urmare, aceste comitete pot 
să îşi exprime doar o părere.

b) Procedura de management prin comitetele de mana-
gement care pot bloca decizia Comisiei prin votul majorităţii 
califi cate. Prin aceasta, Comisia înaintează comitetului de 
management un proiect de măsuri ce urmează a fi  luate, iar dacă 
acesta votează prin majoritate califi cată împotriva proiectului, este 
respins. Proiectul poate fi  trimis însă Consiliului, care trebuie să 
decidă asupra acestuia într-o perioadă de cel puţin trei luni.

3. Procedura de reglementare prin comitetele de regle-
mentare care trebuie să îşi dea consimţământul prin votul 
majorităţii califi cate pentru ca deciziile Comisiei să fi e acceptate. 
Dacă acest gen de comitet respinge propunerea sau nu îşi exprimă 
părerea, chestiunea este trimisă Consiliului.

4. Procedura de salvagardare nu cuprinde niciun comitet, 
dar Comisia trebuie să anunţe sau chiar să consulte uneori statele 
membre în vederea luării vreunei măsuri (Forman, 2005).
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 Gardianul cadrului legislativ

Comisia Europeană şi Curtea Europeană de Justiţie sunt 
îndatorate să vegheze la respectarea tratatelor şi legislaţiei 
Uniunii Europene. Un exemplu este acela al procedurii de 
penalizare a statelor membre pentru nerespectarea obligaţiilor 
de transpunere a unei directive în legislaţia naţională sau 
incorecta transpunere a legislaţiei UE. În urma investigaţiei 
Comisiei Europene, este posibil să se înainteze o acţiune la 
Curtea Europeană de Justiţie împotriva statului membru aflat 
în cauză (Forman, 2005).

  Reprezentant extern şi negociator

În mod esenţial, Comisia Europeană are şase roluri în relaţiile 
externe ale Uniunii Europene:

În primul rând, Comisia este implicată în mod direct în 
determinarea şi gestionarea relaţiilor comerciale externe ale UE. 
În baza art. 133 TCE şi cu acceptul Consiliului, Comisia reprezintă 
UE în negocierile cu Organizaţia Mondială a Comerţului, cu SUA 
(asupra comerţului agricol mondial) şi cu Japonia privind accesul 
la pieţele reciproce.

În al doilea rând, Comisia are responsabilităţi importante în 
negocierea şi administrarea diverselor acorduri pe care le are UE 
cu anumite ţări sau grupuri de ţări. Aceste acorduri pot avea forma 
unui dialog politic, condiţii comerciale, ajutor fi nanciar etc. Un 
exemplu relevant este cel al Acordului Cotonou încheiat cu ţările 
în curs de dezvoltare din Africa, Caraibe şi Pacifi c.

În al treilea rând, Comisia reprezintă UE şi participă la 
activitatea unui număr important de organizaţii internaţionale, 
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cum ar fi : Consiliul Europei sau Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică. 

În al patrulea rând, Comisia reprezintă un contact-cheie 
între statele membre ale UE şi cele non-membre.

În al cincilea rând, Comisia Europeană este cea care poartă 
negocieri cu statele care îşi depun candidatura pentru a se alătura 
UE.

În al şaselea rând, Comisia Europeană manifestă un suport 
important în pilonul doi al UE, Politică şi de Securitate Comună 
Externă (PESC). Prin deciziile Consiliului European, ale miniştrilor 
de afaceri externe şi ale Comisiei, sunt decise interesele strategice 
şi obiectivele Uniunii în pilonul doi (Forman, 2005). 

 Mediator şi conciliator

Comisia Europeană trebuie să catalizeze înţelegerea dintre 
instituţiile care iau parte la procesul decizional. O propunere 
politică sau o lege radicală poate stârni controverse în Consiliul de 
Miniştri; de aceea, CE este îndatorată să concilieze orice dispută. 
Comisia Europeană împarte puterea executivă cu Consiliul de 
Miniştri, dar este cea mai în măsură să judece care dintre propuneri 
vor avea sprijin politic, când anume este potrivit să fi e iniţiate şi în 
ce formă. Motivul este simplu: CE este singura instituţie prezentă 
în toate stadiile şi în toate forumurile de discuţie ale sistemului 
decizional în UE (Forman, 2005).

  Promotor al interesului general

Comisia Europeană are datoria de a servi interesul general al 
Comunităţii. Prin urmare, este necesară o administraţie deschisă, 
condusă accesibil, transparent, cu servicii de calitate şi de 
promovare a interesului general.
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Pentru o bună funcţionare administrativă, există un regulament 
de ordine interioară, care cere ca stafful să fi e precaut, obiectiv şi 
imparţial în desfăşurarea activităţilor sale.

În relaţiile cu publicul, Comisia Europeană trebuie să respecte 
câteva principii, cum este, de pildă, cel al nediscriminării şi al 
aplicării unui tratament egal. 

Cel mai greu de realizat este însă promovarea interesului general, 
deoarece, în interiorul a 27 de state membre, apar diferenţe majore 
de interese. Ce este atunci interesul general? Oricât de frumos 
sună teoretic, practic, acest rol este difi cil din punct de vedere 
operaţional. Există o convenţie asupra acestui aspect: Comisia 
trebuie să urmărească buna funcţionare şi coeziune a Uniunii 
Europene. Când iniţiativele propuse nu sunt în dezacord puternic 
cu cel puţin un stat membru, atunci acestea vor primi sprijinul 
Consiliului de Miniştri (Forman, 2005). 

Câteva remarci: 

 Deşi, în ultimii ani, monopolul Comisiei Europene asupra 
iniţiativei politice şi legislative s-a diminuat, există în continuare 
critici dure la adresa acestui organ. 

Pe de o parte, sunt critici care argumentează că ea răspunde 
prea prompt la presiunea exercitată de anumite interese, 
evenimente şi, mai ales, la instrucţiunile pe care le primeşte de 
la Consiliul de Miniştri şi Consiliul European. Prin urmare, nu 
mai este capabilă să ofere o viziune clară şi reală pentru Uniunea 
Europeană. 

Pe de altă parte, membrii Parlamentului European sunt mereu 
nemulţumiţi de monopolul iniţiativei legislative pe care îl deţine 
Comisia Europeană. Astfel, aceasta este aspru criticată pentru 
lipsa principiului democratic în partajarea puterii legislative.
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2. PARLAMENTUL EUROPEAN

Organizare şi funcţionare 

Sediul Parlamentului European se afl ă la Strasbourg, însă 
activităţile Parlamentului se desfăşoară, din motive istorice, în trei 
sedii de lucru: Strasbourg, simbol al reconcilierii franco-germane, 
unde au loc lunar sesiunile plenare, Bruxelles, unde au loc sesiunile 
plenare suplimentare, reuniunile comisiilor parlamentare şi ale 
grupurilor politice, şi Luxembourg, unde se afl ă Secretariatul 
General. 

  Preşedintele Parlamentului European 

Preşedintele Parlamentului European coordonează ansamblul 
activităţilor Parlamentului şi ale instituţiilor subordonate, pre-
zidează sesiunile plenare, reuniunile Biroului şi ale Conferinţei pre-
şedinţilor grupurilor parlamentare şi confi rmă formal adoptarea 
bugetului. Totodată, reprezintă Parlamentul European în relaţiile 
internaţionale şi în relaţia cu alte instituţii comunitare. Întrucât 
mandatul preşedintelui este de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea 
de reînnoire, noi alegeri au loc la jumătatea mandatului. În 
2007, Hans Gert Pottering a fost ales Preşedintele Parlamentului 
European de către europarlamentari.

După desfăşurarea alegerilor din ianuarie 2007, Parlamentul 
European numără 785 de membri. Este cel mai mare parlament 
democratic din lume. Din 1979, membrii Parlamentului sunt aleşi 
prin vot universal direct, fi e la nivel regional (de pildă, în Belgia, 
Franţa, Italia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord), fi e la nivel naţional (Austria, Danemarca, Spania, 
Luxemburg, Republica Cehă, România). În Belgia, Grecia, Cipru şi 
Luxemburg, votul este obligatoriu. 
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Egalitatea dintre sexe şi transparenţa sunt principii care conduc 
modul de funcţionare al Parlamentului European: în 1979, doar 
16,5% dintre fotoliile parlamentare erau ocupate de femei. Astăzi, 
procentul a crescut la 30,3%, mai mult decât în majoritatea 
statelor membre. În ceea ce priveşte transparenţa, membrii 
Parlamentului sunt obligaţi să menţioneze într-un registru public 
activităţile profesionale şi orice altă funcţie deţinută sau activitate 
remunerată.

  Grupurile politice

Pentru a forma un grup politic, este nevoie de minimum 20 de 
membri şi cel puţin o cincime din statele membre trebuie să fi e 
reprezentate în cadrul grupului. 

Membrii PE – momentan 785 – nu pot face parte din mai multe 
grupuri politice. Deciziile se iau în urma unor dezbateri şi niciun 
membru nu poate fi  obligat să voteze altfel decât doreşte. 

Grupurile politice au un rol important în viaţa parlamentară, 
în alegerea preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a prezidiului 
comisiilor. Acestea îşi aleg raportorii şi decid cum va fi  alocat timpul 
prevăzut pentru intervenţii. Se reunesc în săptămâna dinaintea 
sesiunilor scurte (Bruxelles) şi, pe durata acesteia, organizează 
seminarii pentru a defi ni principiile acţiunii politice. 

Fiecare grup politic îşi desfăşoară activitatea în mod indepen-
dent, organizându-se singur.  Astfel, sunt numiţi preşedinţii de grup 
politic, se înfi inţează birouri şi secretariate, având administratori 
specializaţi permanenţi, ataşaţi pe lângă comisiile parlamentare, 
care contribuie la pregătirea lucrărilor comisiilor.

Trebuie menţionat că Parlamentul European este singurul 
organ ales în mod direct. Alegerile europarlamentare au loc la 
fi ecare cinci ani. 
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  Procedura bugetară

În privinţa bugetului, Parlamentul European se bucură de 
următoarele implicaţii:

• are dreptul să propună modifi cări ale cheltuielilor obligatorii 
(de exemplu, cheltuielile legate de agricultură).

• poate propune amendamente cheltuielilor nonobligatorii 
(aproape tot), în funcţie de plafonul stabilit de perspectivele 
fi nanciare. 

În baza art. 272 (8) TCE, Parlamentul poate respinge proiectul 
de buget printr-o majoritate a membrilor săi şi două treimi din 
voturile exprimate, cerând un nou proiect de buget.

De reţinut aşadar că, în fi ecare an, bugetul Uniunii Europene 
este hotărât de Comisie, Consiliu şi Parlament, controlat de 
către serviciile Comisiei şi Curtea Europeană de Audit, fi ind sub 
supravegherea Parlamentului European la procedura de descărcare 
bugetară anuală. 

Lista grupurilor politi ce:

Grupul Parti dului Popular European (Creşti n-Democrat) şi al 
Democraţilor Europeni (EPP-ED) este cel mai mare grup din 
Parlamentul European. Uneşte 277 de membri (37% din totalul 
europarlamentarilor) din diverse afi liaţii politi ce: Creşti ni-Democraţi, 
Conservatori, centru, centru-dreapta, din 27 de state membre ale 
Uniunii Europene. 
Grupul Socialist din Parlamentul European (PSE) cuprinde, de 
asemenea, diverse crezuri politi ce: de la tradiţionala opinie de susţinere 
a puterii de intervenţie a statului şi până la opinii mai moderate sau 
moderne ale socialismului democrat. 
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)
Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor (UEN)
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană ( EFA)
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 
(GUE/NGL)
Grupul Independenţă şi Democraţie (INDEM)
Grupul Identi tate, Tradiţie, Suveranitate (ITS)
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Banii provin din taxe vamale, taxe pe agricultură (15%), sume 
necheltuite de stafful UE din anul precedent (1%), rata uniform 
aplicată statelor membre pe Produsul Intern Brut de 69%, TVA 
(Taxa pe Valoare Adăugată) de 15%. Bugetul Uniunii Europene 
costă aproximativ 0,70 eurocenţi pe zi/persoană şi este hotărât pe 
o perioadă de şapte ani în legea numită cadru fi nanciar.

În baza cadrului fi nanciar 2007–2013, pe anul 2007 banii au 
fost alocaţi (în mare) după cum urmează: 

• 54,9 miliarde pentru dezvoltarea sustenabilă, care cuprinde 
domenii precum competitivitatea, educaţia şi formarea profesio-
nală, cercetarea; de menţionat este cazul Politicii de Coeziune, 
care „mănâncă” 45,5 miliarde;

• 56,3 miliarde pentru resursele naturale, care cuprind 
agricultura, cu 42,7 miliarde, dezvoltarea rurală, cu 12,4 şi mediul 
înconjurător, cu 0,2 miliarde;

• 0,6 miliarde  pentru libertate, securitate şi justiţie. 

În total, sunt alocaţi 126,5 miliarde pe anul 2007 (Scadplus, 
Buget, 2007). 

Etapele procedurii bugetare

În urma stabilirii unui plafon pentru creşterea cheltuielilor 
neobligatorii, calculate de Comisie pe baza parametrilor macro-
economici (valoarea PNB-ului UE în ansamblu, a bugetelor 
naţionale ale statelor membre şi a nivelului de trai) urmează 
etapele bugetare:

Cheltuielile bugetare ale UE sunt de două feluri:
- cheltuieli obligatorii: cum sunt cele pentru agricultură, relaţii externe şi 
ajutoare, acoperind cam 45% din buget;
- cheltuieli non-obligatorii: fonduri structurale, politi ca pieţei interne şi 
costurile administrati ve ale Uniunii.
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1. Comisia prezintă un proiect de buget, care ţine cont de 
orientările generale trasate de Parlament şi de Consiliu în cadrul 
unui dialog referitor la priorităţile bugetare. Proiectul de buget 
este înaintat Consiliului cel târziu la 1 septembrie. Comisia poate 
modifi ca ulterior propunerea de buget printr-o scrisoare de 
modifi care, care ţine cont de ultimele evoluţii.

2. După prima lectură şi după o procedură de consiliere cu 
delegaţia Parlamentului, Consiliul adoptă proiectul de buget 
cu majoritate califi cată şi îl înaintează Parlamentului până la 5 
octombrie.

3. Parlamentul are 45 de zile pentru a-şi preciza poziţia. În 
acest interval, poate adopta proiectul sau poate refuza să facă 
publică o poziţie, în ambele situaţii bugetul fi ind considerat 
adoptat. Pe de altă parte, poate să propună modifi cări referitoare 
la cheltuielile obligatorii, care trebuie adoptate cu majoritatea 
voturilor exprimate sau poate propune amendamente referitoare 
la cheltuielile neobligatorii care trebuie adoptate dacă majoritatea 
membrilor Parlamentului European votează pentru. Proiectul de 
buget este retrimis în forma modifi cată Consiliului.

4. Consiliul are la dispoziţie 15 zile pentru a efectua cea de-a 
doua lectură. În această perioadă, poate accepta amendamentele şi 
modifi cările propuse, situaţie în care bugetul e considerat adoptat. 
Pe de altă parte, dacă nu le acceptă şi dacă modifi carea propusă nu 
creşte plafonul de cheltuieli stabilit, Consiliul trebuie să accepte 
sau să respingă în mod expres, cu majoritate califi cată, modifi carea 
propusă. Dacă modifi carea propusă determină o creştere a 
nivelului cheltuielilor, Consiliul trebuie să accepte în mod expres, 
altfel considerându-se că a respins modifi carea. Consiliul are o 
a treia posibilitate: să modifi ce amendamentele aduse, care sunt 
apoi retrimise la Parlament.
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5. Parlamentul are la dispoziţie 15 zile pentru a doua lectură. 
Dacă nu îşi exprimă public poziţia, se consideră că bugetul a fost 
adoptat împreună cu amendamentele Consiliului. Dacă majoritatea 
membrilor săi, reprezentând 3/5 din voturile exprimate, modifi că 
sau respinge modifi cările aduse de Consiliu la amendamentele 
iniţiale ale Parlamentului, se pune capăt procedurii şi preşedintele 
Parlamentului declară bugetul adoptat. O altă posibilitate este ca 
Parlamentul să respingă bugetul în întregime, cu o majoritate a 
voturilor reprezentând în acelaşi timp 2/3 din voturile exprimate. 
În acest caz, procedura bugetară este reluată pe baza unei noi 
propuneri de buget. Până la adoptarea acestuia, Comisia dispune 
de fonduri alocate egale cu 1/12 din bugetul anului (PE, Procedura 
Bugetară).

  Comisiile Parlamentului European

În acord cu regulile de procedură, membrii acestor comisii sunt 
aleşi în baza propunerilor făcute de fi ecare grup politic pentru a avea 
o reprezentare corectă a statelor membre şi a ideologiilor politice. 
Cea mai importantă atribuţie a acestor comisii constă în examinarea 
propunerilor legislative iniţiate de Comisia Europeană. Prin 
urmare, fi ecare propunere este înaintată comisiei de specialitate, 
al cărei raport va fi  întocmit de un raportor. Raportorii sunt aleşi 
în urma negocierilor purtate de grupurile politice. La elaborarea 
acelui raport intervin, deşi nu în mod obligatoriu,  Secretariatul 
PE, Comisia Europeană, institute specializate de cercetare etc.

Raportul, care poate avea diverse forme, cum ar fi  Amendamente 
la Propunerea Comisiei sau Proiectul Rezolutoriu Legislativ, este 
prezentat în plen. Apoi urmează aplicarea procedurii legislative 
adecvate: cooperare sau codecizie. 
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Comisiile Parlamentului European sunt de două feluri: 
permanente şi temporare.

a) Comisii permanente

• AFET: Afaceri Externe 
• DEVE: Dezvoltare
• INTA: Comerţ Internaţional
• BUDG: Buget
• CONT: Control Bugetar
• ECON: Afaceri Economice şi Monetare
• EMPL: Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale
• ENVI: Mediu, Sănătate publică şi siguranţă alimentară
• INTRE: Industrie, cercetare şi energie
• IMCO: Piaţa internă şi protecţia consumatorilor
• TRAN: Transport şi turism
• REGI: Dezvoltare regională
• AGRI: Agricultură şi dezvoltare rurală
• PECH: Pescuit
• CULT: Cultură şi educaţie
• JURI: Afaceri juridice
• LIBE: Drepturi civile, justiţie şi afaceri interne
• AFCO: Afaceri constituţionale
• FEMM: Drepturile femeii şi egalitatea de gen
• PETI: Petiţii

b) Comisii temporare:

• EQUI: Comisia de investigare a prăbuşirii societăţii de asigurări 
„Viaţa echitabilă”;

• TDIP: Presupusa tranzitare şi deţinere ilegală a prizonierilor 
de către CIA, pe teritoriul Statelor Membre;

• CLIM: Schimbare climatică.
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3. CONSILIUL DE MINIŞTRI

Organizare

Consiliul de Miniştri întruneşte guvernele naţionale ale statelor 
membre. Miniştrii acestora din urmă se întâlnesc în 9 formaţiuni 
sau confi guraţii, deşi, din punct de vedere legal, există un singur 
Consiliu de Miniştri. Spre pildă, confi guraţia Afaceri Generale şi 
Relaţii Externe (CAGRE) este compusă din miniştrii de Afaceri 
Externe, confi guraţia Justiţie şi Afaceri Interne, din miniştrii de 
justiţie şi afaceri interne, confi guraţia Economie şi Finanţe, din 
miniştrii fi nanţelor (ECOFIN). 

  Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi 
     (COREPER)

Fiecare stat membru are o delegaţie naţională formată din 
reprezentanţi permanenţi. Aceştia sunt conduşi de un diplomat 
senior şi seamănă cu ambasadele.

Art. 4 al Tratatului de Fuziune din 1965 stabileşte atribuţiile 
Comitetului: un comitet compus din reprezentanţi permanenţi 
ai statelor membre, responsabili cu pregătirea şi cu îndeplinirea 
sarcinilor impuse de Consiliu. 

De facto, există două delegaţii COREPER:

COREPER I, alcătuit din Reprezentanţi Permanenţi Adjuncţi 
şi staff. Activitatea lor cuprinde domeniul mediului înconjurător, 
afaceri sociale, transport şi piaţă internă. Agricultura este un 
domeniu care aparţine, în cea mai mare măsură, Comitetului 
Special pentru Agricultură (CSA).
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COREPER II, mai important decât COREPER I, este alcătuit din 
Reprezentanţi Permanenţi plus staff. Membrii acestuia lucrează, 
în principal, pentru miniştrii de externe şi Consiliul Economic şi 
Financiar (Nugent, 2003).

  Comitete şi grupuri de lucru

Activitatea Consiliului de Miniştri şi a COREPER-ului este 
asistată de o reţea de comitete şi grupuri de lucru. 

Comitetele Consiliului sunt alcătuite din ofi ciali naţionali care 
oferă consiliere Consiliului sau Comisiei, după caz. Spre exemplu, 
iată câteva dintre acestea: Comitetul Educaţiei, Comitetul Ocupării 
Forţei de Muncă şi a Pieţei Forţei de Muncă, Comitetul Economic 
şi de Finanţe, Comitetul Politic şi de Securitate.

Grupurile de lucru sunt responsabile cu analiza detaliată a 
propunerilor legislative aparţinând Comisiei. Numărul acestora 
depinde de preferinţa Preşedinţiei, dar poate ajunge şi până la 200 
sau mai mult. Membrii provin din statele membre, fi ind persoane 
ofi ciale şi experţi din interiorul Reprezentanţei Permanente sau 
din ministerele naţionale. În urma defi nitivării analizei legate de 
propunerile legislative ale Comisei, grupurile de lucru raportează, 
după caz, COREPER-ului sau CSA (Nugent, 2003).

  Secretariatul General

Cea mai mare parte din baza administrativă a Consiliului de 
Miniştri ţine de Secretariatul General al acestuia. În fruntea 
Secretariatului General se afl ă un Secretar General care reprezintă, 
în acelaşi timp, şi Înaltul Reprezentant pentru o Politică Externă 
şi de Securitate Comună. Îndatoririle de zi cu zi sunt în sarcina 
Secretarului General Adjunct.
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Secretariatul are un staff de aproximativ 2500 de persoane, 
împărţit pe diverse Directorate Generale, cu arii politice specifi ce.

Secretariatul este localizat în Bruxelles, unde au loc şi întrunirile 
Consiliului, lângă sediul Comisiei şi al Parlamentului European.

Activitatea acestui organ este cât se poate de vastă: pregătirea 
agendei, asistenţa juridică, procesarea şi circulaţia deciziilor şi a 
documentelor, traduceri şi monitorizarea dezvoltării politice. În 
felul acesta, poate acorda o continuitate şi o coordonare a activităţii 
Consiliului (Bouwen, 2005).

  Preşedinţia Consiliului

Preşedinţia Consiliului are un sistem rotativ. Din şase în şase 
luni (ianuarie-iunie şi iulie-decembrie) se schimbă conducerea. 
Înainte, rotaţia se stabilea în ordine alfabetică, acum însă se aplică 
regula numită Troika: trebuie să existe întotdeauna cel puţin un stat 
membru mare în cadrul acestei Troika, compusă din preşedinţia 
precedentă, cea curentă şi cea care va urma.

O altă Troikă este compusă din preşedinţia Consiliului, 
Secretariatul General al Consiliului şi Comisia. Această formulă 
nu are statut instituţional şi intervine numai în al doilea pilon al 
Politicii Externe şi de Securitate Comună. 

În cadrul unei Politici Externe şi de Securitate Comună, 
Secretarul General al Consiliului a devenit Înaltul Reprezentant al 
acestui pilon. El este responsabil cu planifi carea politică şi alerta 
rapidă în cazul unor crize internaţionale. De asemenea, acesta 
trebuie să ofere asistenţă preşedinţiei Consiliului. Pe data de 29 
iunie 2004, Consiliul Uniunii Europene l-a desemnat pe Dl Javier 
Solana pentru postul de Înalt Reprezentant. Atenţie, Javier Solana 
este şi Secretarul General al Uniunii Europei Occidentale. 
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Preşedinţia îndeplineşte următoarele activităţi:
a) Programarea şi prezidarea întâlnirilor Consiliului;
b) Lansarea şi construirea unui consensus pentru iniţiative. O 

preşedinţie de succes este una care reuşeşte să aplice ceea ce îşi 
propune. Desigur, reuşita impune stadii de negociere, manevre şi 
dispute între statele membre, Comisie, Parlament;

c) Asigurarea continuităţii şi a consistenţei dezvoltării politice;
d) Reprezentarea Consiliului faţă de alte organe.

Sistemul acesta de conducere a Consiliului de Miniştri a fost 
îndelung criticat. Deşi există avantajul că, pe durata preşedinţiei, 
prim-miniştrii şi miniştrii de externe se întâlnesc cu cele mai 
proeminente persoane de talie internaţională, interesul media fi ind 
şi acesta concentrat pe ţara ce deţine conducerea, există şi deza-
vantajul că implicaţiile administrative sunt uneori prea mari pentru 
statele membre care, de facto,  sunt mai mici, argumentându-se 
că este destul de greu să menţină continuitatea agendei politice 
(Bouwen, 2005).

Responsabilităţi

În prima fază a procesului legislativ, se examinează textul trimis 
de Comisia Europeană. Un grup de lucru sau mai multe preiau 
această sarcină. Secretariatul General presează mereu activitatea 
grupurilor de lucru, pentru a nu discuta de mai mult de trei ori 
aceeaşi chestiune.

În a doua fază, documentele aparţinând grupurilor de lucru 
sunt înaintate COREPER-elor sau Comitetului Special pentru 
Agricultură. Fiind poziţionat între grupurile de lucru şi miniştri, 
COREPER-ele acţionează ca un fi ltru al informaţiei ce va fi  
transmisă miniştrilor. Dacă grupurile de lucru au ajuns la un acord 
comun asupra documentului, atunci COREPER-ul va susţine 
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în continuare punctul de vedere al acestora. În caz contrar, 
COREPER-ul poate încerca să rezolve singur neînţelegerea, 
poate să trimită documentul din nou grupului de lucru, însoţit de 
indicaţii, sau poate să-l trimită mai sus, spre ministere.

Majoritatea chestiunilor care necesită decizia Consiliului sunt 
rezolvate la nivelul grupurilor de lucru sau al COREPERului. 
Hayes-Renshaw şi Wallace (1997) au estimat că în jur de 70% din 
problemele Consiliului sunt soluţionate la nivel de grup de lucru şi 
în jur de 15-20%, la nivel de COREPER.

În această fază, are loc adoptarea formală a progreselor 
înregistrate de COREPER. 

Agenda întâlnirilor ministeriale diferă; astfel, unele privesc 
chestiuni de politică generală, altele sunt extrem de specializate. 
La fi nal, Consiliul poate adopta o poziţie comună, poate să îşi 
dea acordul în privinţa mandatului de negociere externă pentru 
Comisia Europeană, poate să dea o rezoluţie cu referire la 
acele documente faţă de care grupul de lucru sau COREPER a 
întâmpinat difi cultăţi. 

Din cauza absenţei unei conduceri continue a Consiliului şi a 
unei autorităţi de coordonare, Consiliul European şi-a asumat 
responsabilităţi în privinţa Consiliului de Miniştri, deşi nu face 
parte din structura acestuia. 

În cadrul summiturilor, Consiliul European încearcă să rezolve, 
uneori, problemele ce i-au fost încredinţate de către Consiliul de 
Miniştri. 

De asemenea, Consiliul European trebuie să asigure o direcţie 
politică clară şi coerentă pentru Consiliul de Miniştri (Bouwen, 
2005).

europa_10_septembrie_2008_fara p89   89europa_10_septembrie_2008_fara p89   89 10.09.2008   08:38:3010.09.2008   08:38:30



 90

  Procesul de luare a deciziilor

Tratatele prevăd trei proceduri de bază prin care Consiliul de 
Miniştri poate lua decizii: unanimitatea, votul majorităţii califi cate 
şi votul majorităţii simple.

Unanimitatea este folosită pentru luarea deciziilor politice din 
pilonul doi, Politica Externă şi de Securitate Comună, precum şi 
a celor legate de Cooperarea Poliţienească şi Juridică aparţinând 
pilonului trei, Justiţie şi Afaceri Interne, Fiscalitate, Cultură, 
Multilingvism, Aderare, Standarde Minime de Securitate Socială.

Majoritatea califi cată se aplică majorităţii tipurilor de decizii 
afl ate sub primul pilon, anumitor decizii din pilonul doi şi câtorva 
tipuri de decizii din pilonul trei.

Majoritatea simplă, prin care fi ecare stat membru are câte un 
vot, se foloseşte mai ales în scopuri procedurale şi practici anti-
dumping, în contextul Politicii Comerciale Comune.

Până în anul 1980, propunerile care prezentau un dezacord 
evident între statele membre nu erau înaintate spre implementare. 
Motivul îl regăsim în cadrul crizei instituţionale din 1965. Comisia 
Europeană înaintase propuneri prin care: venitul Comunităţii se 
schimbă din contribuţii naţionale în resurse proprii, se garantau 
puteri mai mari Parlamentului European asupra folosirii acestor 
resurse şi se dorea completarea Politicii Agricole Comune. 

Preşedintele francez, Charles de Gaulle, a obiectat puternic la 
implicaţiile supranaţionale ale acestor propuneri, argumentând şi 
o creştere prea mare a atribuţiilor Comisiei Europene şi a utilizării 
votului majorităţii califi cate de către Consiliul de Miniştri...
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În urma dezacordului profund, în iulie 1965, Franţa şi-a retras 
reprezentanţii din cadrul procesului decizional comunitar, deşi 
continua să aplice legislaţia comunitară. Astfel a apărut ceea ce 
numim politica scaunului gol, pentru o perioadă de şase luni. La 
sfârşitul celor şase luni, guvernul francez, afl at sub o puternică 
presiune internă, a acceptat şi a încheiat un compromis în ianuarie 
1966, la Luxembourg, în cadrul unei întâlniri a Consiliului. 
Compromisul de la Luxembourg a subliniat importanţa exercitării 
dreptului de veto naţional în majoritatea contextelor de luare 
a deciziilor. Deşi mai puţin vizibil, dar poate mai practic, acel 
compromis a stimulat Consiliul să ia majoritatea deciziilor sale 
prin unanimitate.

Există într-adevăr motive întemeiate pentru a susţine votul prin 
unanimitate, dar acum este un fapt general acceptat că principiul 
acesta nu poate fi  aplicat universal şi nici prea rigid. Votul prin 
majoritate califi cată a devenit cea mai utilizată metodă în cadrul 
procesului de luare a deciziilor (Nugent, 2003).
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4. CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE

Membri şi organizare

Curtea Europeană de Justiţie este localizată în Luxembourg. 
Atenţie, a nu se confunda cu cea de la Strasbourg, numită Curtea 
Drepturilor Omului, şi nici cu cea de la Haga, numită Curtea 
Internaţională de Justiţie. 

Curtea Europeană de Justiţie este formată din 27 de judecători 
şi 8 avocaţi-generali. Judecătorii sunt numiţi pentru o perioadă 
de 6 ani reînnoibili. În conformitate cu prevederile Tratatelor 
Comunităţii, judecătorii sunt numiţi „în urma acordului comun al 
guvernelor statelor membre”, din rândul acelor persoane a căror 
„independenţă este indubitabilă şi care posedă califi cările necesare 
pentru a fi  în cel mai înalt grad judiciar în propria ţară sau care 
sunt jurişti cu competenţă recunoscută”. Judecătorii aleg pe unul 
dintre ei pentru postul de preşedinte al Curţii, pe o perioadă de 
trei ani. Responsabilitatea principală a preşedintelui este să 
monitorizeze întreaga activitate a Curţii. Acesta poate proceda 
chiar şi la o suspendare a măsurilor Comunităţii, înlocuindu-le cu 
altele, tranzitorii. 

Cei 8 avocaţi asistă judecătorii în exercitarea funcţiilor. 
Articolul 222 din Tratatul Comunităţii Europene prevede că 

avocaţii trebuie să „înainteze argumente cu privire la cazurile 
aduse înaintea Curţii, acţionând imparţial şi independent”.  
Cu alte cuvinte, un avocat-general trebuie să examineze cazul 
şi legea relevantă acestuia, după care îşi prezintă concluziile 
Curţii. Desigur, concluziile pot cuprinde inclusiv o propunere 
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de soluţionare a cazului. În principiu, avocaţii sunt numiţi după 
aceleaşi criterii stricte ca şi judecătorii, practic, însă, se întâmplă 
ca mulţi dintre aceştia să nu aibă aceeaşi experienţă juridică ca şi 
judecătorii (Nugent, 2003). 

Atribuţii

Curtea Europeană de Justiţie nu se poate autosesiza. Dintre 
diversele cazuri care îi pot fi  adresate, menţionăm: 

a) Neîndeplinirea obligaţiilor de către statele membre (articolele 
226 şi 227 din TCE )

Curtea hotărăşte dacă statele membre ale Uniunii Europene 
nu au reuşit să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în Tratatul de 
instituire a unei Comunităţi Europene. Acţiunea împotriva statelor 
membre poate fi  introdusă atât de către Comisia Europeană, cât şi 
de alte state membre. În orice situaţie, Comisia trebuie să ofere 
statului membru în cauză posibilitatea de a înainta observaţii şi 
avize motivate, cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor. Numai dacă 
acestea nu sunt în conformitate cu legea europeană, chestiunea 
poate fi  trimisă Curţii.

Dacă un stat membru nu se conformează deciziei Curţii Euro-
pene de Justiţie, în legătură cu neîndeplinirea vreunei obligaţii 
asumate în baza Tratatului, Comisia Europeană poate să iniţieze o 
acţiune împotriva acestuia şi să ceară amendarea respectivului stat. 
Tot Comisia este cea care va trebui să specifi ce o sumă forfetară sau 
amenda „pe care o consideră cea mai potrivită circumstanţelor” 
(art. 228 TCE), (Forman, 2005). 
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b) Acţiunea în anulare (art. 230 TCE)

Curtea „revizuieşte legalitatea actelor adoptate împreună de 
către Parlamentul European şi Consiliu, a celor adoptate numai 
de către Consiliu, Comisie şi Banca Centrală Europeană, altele 
decât recomandări şi opinii, precum şi ale actelor Parlamentului 
European care produc efecte faţă de terţe părţi”. Curtea nu poate 
să se autosesizeze, motiv pentru care este necesară formularea unei 
petiţii din partea unui stat membru, Consiliu, Comisie, Parlament 
European sau a oricărei persoane fi zice sau juridice. 

Atenţie, în anumite domenii politice, în mod notabil cel privitor 
la concurenţă, Comisia Europeană este împuternicită să impună 
amenzi pentru a asigura respectarea regulamentului Uniunii 
Europene. Desigur, asemenea impuneri pot fi  atacate în instanţă 
la Curtea Europeană de Justiţie (Forman, 2005). 

c) Acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona (art. 232 TCE) 

Dacă Parlamentul European, Comisia, Consiliul se abţin în a 
acţiona asupra unei chestiuni prevăzute de Tratatul Comunităţii 
Europene, atunci statele membre, instituţiile Comunităţii şi, 
uneori, persoane fi zice sau juridice pot înainta o acţiune în justiţie la 
Curtea Europeană, în baza articolului 232 din Tratatul Comunităţii 
Europene, pentru a se stabili încălcarea acestuia. Acum, acest gen 
de cazuri sunt soluţionate mai mult la Curtea de Primă Instanţă. 

d) Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare    
(art. 234 TCE)

Curtea Europeană de Justiţie are jurisdicţie în pronunţarea unei 
acţiuni preliminare în privinţa:

- interpretării acestui Tratat;
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-  validităţii şi interpretării actelor emise de instituţiile Comunităţii 
(inclusiv ale Băncii Centrale Europene);

- interpretării statutelor organelor înfi inţate în baza unui act al 
Consiliului, atunci când statutele prevăd acest lucru.

Atunci când o asemenea chestiune este ridicată în faţa unei curţi 
sau în faţa unui tribunal aparţinând unui stat membru, curtea 
sau tribunalul respectiv poate, dacă consideră că este necesar, să 
trimită chestiunea pentru o hotărâre preliminară Curţii Europene 
de Justiţie. 

Pronunţarea unei acţiuni preliminare este utilă din mai multe 
motive: într-o primă ordine de idei, se asigură o interpretare şi o 
aplicare uniformă a legislaţiei europene în statele membre, prin 
crearea unui precedent judiciar de către Curtea Europeană de 
Justiţie; în al doilea rând, persoanele fi zice sau întreprinzătorii 
benefi ciază de hotărârile Curţii Europene de Justiţie. Nu 
întotdeauna este uşor să înaintezi recurs Curţii, fi e din lipsă de 
fonduri, fi e din lipsă de temei juridic, însă, prin aplicarea art. 234, 
acest aspect este ameliorat (Forman, 2005). 

e) Acţiune în despăgubire (art. 235/288 TCE)

Răspunderea contractuală în Uniunea Europeană este 
reglementată de dreptul aplicabil contractului în cauză.

În materie de răspundere noncontractuală, Uniunea trebuie să 
compenseze, conform principiilor generale comune ale statelor 
membre, toate daunele cauzate de către instituţiile sale sau de 
către funcţionarii săi în exercitarea funcţiilor lor. Prin derogare de 
la paragraful 2 art. 288 TCE, Banca Centrală Europeană trebuie 
să compenseze, conform principiilor generale comune sistemelor 
de drept ale statelor membre, prejudiciile cauzate de ea însăşi sau 
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de către funcţionarii săi în exercitarea funcţiilor lor. Răspunderea 
personală a funcţionarilor Comunităţii faţă de Uniune este 
reglementată în dispoziţiile care stabilesc statutul lor sau regimul 
care li se aplică (Forman, 2005).

Principiile dinamismului Curţii Europene de Justiţie

De-a lungul anilor, dinamismul Curţii Europeane de Justiţie      
şi-a găsit cea mai mare expresie în deciziile luate asupra principi-
ilor efectului direct, a supremaţiei legii comunitare şi a principiului 
compensaţiei pentru daune. Acestea sunt concepte neexprimate în 
Tratate, Curtea le-a stabilit în dorinţa sa de a asigura individului 
anumite benefi cii, de a asigura interpretarea şi aplicarea uniformă 
a ordinii legale comunitare de către autorităţile naţionale, curţi 
şi tribunale din interiorul Uniunii. Aceste concepte subliniază 
unicitatea ordinii juridice comunitare:

a) Efectul direct: în anul 1965 (speţa 26/62, Van Gend en 
Loos), Curtea Europeană de Justiţie a hotărât că o prevedere a 
Tratatului, deşi adresată în mod direct numai statului membru 
(incluzând şi o obligaţie negativă, de a nu face ceva), poate sta la 
baza apărării drepturilor unui individ împotriva statului membru. 
Prevederea trebuie să fi e clară, necondiţionată şi nu trebuie să 
depindă de o acţiune viitoare.

Regulamentele sunt direct aplicabile (art. 294 TCE), dar efectul 
direct poate fi  atribuit şi directivelor (care, conform art. 249 din 
Tratat, sunt adresate numai statelor membre), în condiţiile în 
care prevederea în cauză este clară, precisă şi necondiţionată 
(speţa 41/74, Van Duyn). Efectul direct poate fi  aplicat odată ce 
limita de transpunere a directivei în legislaţia naţională a expirat. 
Trebuie menţionat faptul că acest principiu poate fi  aplicat numai 
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în benefi ciul individului, aşadar nu poate impune şi o obligatie 
asupra acestuia. Deciziile adresate statelor membre pot avea şi 
acestea efect direct.

b) Supremaţia legii comunitare: în orice situaţie confl ictu-
ală, legislaţia comunitară prevalează asupra legii naţionale (speţa 
6/64 Costa/Enel). Curtea Europeană de Justiţie a statuat că 
supremaţia sau suveranitatea legii comunitare decurge din natura 
independentă a legislaţiei UE şi este necesară pentru asigurarea 
unei interpretări şi aplicări uniforme a acesteia în benefi ciul 
individului.

Excepţia de aplicabilitate a acestui principiu o întâlnim în 
pilonul doi şi trei al UE, adică Politica Externă Comună şi Justiţie 
şi Afaceri Interne (Nugent, 2003).

c) Compensaţia pentru daune se poate cere dacă:
- scopul directivei este de a garanta drepturi identifi cabile 

indivizilor;
- există o încălcare a acestor drepturi din partea statului, o 

încălcare sufi cient de serioasă şi manifestată;
- există daune, prejudicii;
- există o cauzalitate între acea încălcare şi daunele suferite 

(speţa 91/92, Faccini Dori) (Forman, 2005).

Curtea Internaţională de Justi ţie aparţine de Naţiunile Unite şi îşi are 
birourile la Haga. Este compusă din 15 magistraţi, independenţi de orice 
stat şi aleşi pentru un termen de 9 ani de către Adunarea Generală şi 
Consiliul de Securitate al ONU. Curtea Internaţională de Justi ţie are o 
funcţie dublă: soluţionează dispute în contencios între statele  afl ate sub 
jurisdicţia sa şi emite opinii organizaţiilor internaţionale. Hotărârile sale 
sunt fi nale, obligatorii şi aplicabile. 
Alte Curţi internaţionale:

• Curtea Penală Internaţională (Haga);
• Tribunalul Penal Internaţional pentru ex-Iugoslavia (Haga).
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Statul de drept în Uniunea Europeană

  Legislaţia primară

Legislaţia primară în Uniunea Europeană o constituie Tratatele. 
Acestea stabilesc prevederile de bază în funcţie de care Uniunea 
Europeană funcţionează în zilele noastre. 

În urma analizării celor trei piloni, putem constata că Uniunea 
Europeană are competenţă exclusivă în domenii asupra cărora 
statele membre au abandonat în mod defi nitiv şi irevocabil orice 
posibilitate de acţiune: uniunea vamală, politica concurenţei, 
politica monetară (în zona euro) şi politica comercială comună. Pe 
de altă parte, mai există şi o serie de competenţe împărţite între 
UE şi statele membre: piaţa internă, economică, coeziune socială şi 
teritorială, agricultură, pescuit, mediu, protecţia consumatorului, 
transport, energie şi domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei. 
 

   Legislaţia secundară

a) Regulamente: conţin drepturi şi obligaţii pentru indivizi, 
au supremaţie faţă de legea naţională, dar pentru a produce 
efecte este posibil să fi e necesară şi adoptarea unor legi naţionale. 
Sunt acte cu caracter obligatoriu de la data intrării lor în vigoare, 
atât pentru statele membre, cât şi pentru persoanele fi zice şi 
juridice afl ate în teritoriile statelor membre. Regulamentele au 
aplicabilitate directă. Dacă în text nu este precizată data intrării în 
vigoare, aceasta va fi  prezentată în a 20-a zi de la data publicării în 
Jurnalul Ofi cial al Comunităţii Europene.

b) Directive: conţin obiective mai generale, adresate statelor 
membre, cărora li se oferă de exemplu 18 luni ca să le introducă 
în vigoare. Au caracter obligatoriu, dar modalităţile de atingere 
a obiectivelor sunt lăsate la alegerea statelor membre. În textul 
acestora este precizată data până la care trebuie să adopte măsurile 
de transpunere în legislaţia naţională. După expirarea termenului 
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de transpunere, directivele se aplică direct pe teritoriul statelor 
membre. 

c) Decizii: pot fi  generale sau pot acoperi o situaţie specifi că. 
Au caracter obligatoriu doar pentru statele membre sau persoanele 
juridice cărora le sunt adresate. 

d) Recomandări şi avize: nu au putere de lege şi nici caracter 
obligatoriu. Sunt folosite pentru apropierea legislaţiilor naţionale 
de legea comunitară. 

e) „Soft Law”: cuprinde rezoluţii, concluzii şi acorduri inter-
instituţionale care sunt destinate să umple golul dintre prevederile 
Tratatului şi practică (Forman, 2005). 

• Acorduri comerciale
• Acorduri de asociere
• Acorduri de cooperare
• Acorduri de parteneriat

• Convenţii
• Acorduri 
  interguvernamentale
• Acorduri internaţionale

Tratatul de la 
Maastricht

• Regulamente
• Directive
• Decizii
• Recomandări
• Opinii

• Strategii comune
• Acţiuni comune
• Poziţii comune
• Decizii-cadru

• Curtea Europeană de Justiţie:
este pe deplin competentă în primul 
pilon.

• Curtea Europeană de Justiţie:
nu este competentă în pilonul doi, 
însă este competentă pentru decizii 
preliminare sub pilonul trei.

Tratatul CE
1957

Euratom-Roma

Figura 4: Sursele legii comunitare
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Principiile Tratatului Uniunii Europene

Tratatele în sine prevăd un anumit număr de principii pe 
care instituţiile sunt obligate să le respecte. Aceste principii sunt 
interpretate şi aplicate de Curtea Europeană de Justiţie.

1. trebuie să fi e urmărită respectarea statului de drept (art. 220 
TCE, art. 6, primul paragraf TUE);

2. trebuie să fi e urmărită respectarea drepturilor fundamentale 
(art. 6, al doilea paragraf TUE);

3. instituţiile UE trebuie să acţioneze în măsura puterilor care 
le sunt atribuite (art. 5 TUE);

4. principiul subsidiarităţii, conform căruia deciziile trebuie 
luate cât mai aproape de cetăţeni. Acţionarea la nivel comunitar 
trebuie verifi cată în mod constant, pentru a fi  siguri că nu există 
alternative disponibile la nivel naţional, regional sau local. Cu alte 
cuvinte, UE nu acţionează  (exceptând cazurile în care are compe-
tenţă exclusivă) decât dacă este mai efi cient să o facă ea însăşi. 
Acest principiu este strâns legat de principiul proporţionalităţii 
(art. 5 TCE);

5. principiul proporţionalităţii reglementează exercitarea pute-
rilor de către UE, căutând să stabilească nişte limite de acţiune 
din partea instituţiilor europene. Sub această regulă, instituţiile 
implicate sunt îngrădite numai la ceea ce este necesar să facă 
pentru a atinge obiectivele Tratatelor. Asta înseamnă că, atunci 
când există mai multe posibilităţi de intervenţie în cadrul Uniunii, 
trebuie, dacă efectul ar fi  acelaşi, să se aleagă forma care dă 
libertatea cea mai mare indivizilor şi statelor membre (art. 5, al 
treilea paragraf TCE);
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6. principiul nediscriminării pe motive etnice (art. 12, TCE);

7. principiul plăţii şi tratamentului egal (art. 141, al doilea 
paragraf TCE);

8. principiul precauţiei, aplicabil, spre exemplu, chestiunilor de 
mediu (art. 174, al doilea paragraf TCE);

9. principiul accesului la documente/transparenţă este legat de 
cererea cetăţenilor de a avea un mai mare acces la informaţie şi o 
mai mare implicare în procesul decizional, întărind sentimentul 
de apropiere a acestora faţă de Uniune (art. 255 TCE);

10. Cele patru libertăţi ale UE:

- libertatea mişcării bunurilor;

- libertatea mişcării serviciilor şi libertatea de stabilire a 

rezidenţei;

- libertatea de mişcare a persoanelor, inclusiv libertatea de 

mişcare a muncitorilor;

- libertatea de mişcare a capitalului.

Tratatul de Aderare semnat de România şi Bulgaria prevede 
aşa-numita clauză referitoare la o perioadă de tranziţie aplicabilă 
principiului libertăţii de mişcare a muncitorilor. Astfel, „vechile’’ 
state membre au dreptul să impună o perioadă de tranziţie de doi 
ani (de exemplu, din 2007), urmând ca la fi nalul acesteia să decidă 
dacă este sau nu necesară adăugarea a trei ani în plus (2010). 
Mai mult, dacă există dovada clară că piaţa forţei de muncă ar 
fi  perturbată în vechile state membre, atunci mai pot fi  adăugaţi 
încă doi ani (2012). În interiorul acestei perioade de tranziţie, 
muncitorilor din noile state membre le este restricţionat accesul 
pe piaţa muncii în UE.
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Curtea de Primă Instanţă

   Organizare şi responsabilităţi

Curtea de Primă Instanţă este compusă din judecători din fi ecare 
stat membru (27). Regulile de numire a acestora şi mandatul sunt 
aceleaşi cu cele de la Curtea Europeană de Justiţie. Spre deosebire 
de CEJ, Curtea de Primă Instanţă nu are avocaţi-generali. 

În anul 1988, printr-o decizie a Consiliului, s-a hotărât înfi inţarea 
Curţii Primei Instanţe. Curtea Europeană de Justiţie nu făcea faţă 
în rezolvarea cauzelor, astfel noua instituţie urma să cuprindă: 
disputele dintre Comunitate şi staff, acţiuni aduse împotriva 
Comisiei, în baza Tratatului CECO, şi anumite aspecte ale politicii 
concurenţei (azi are competenţă inclusiv asupra cazurilor anti-
dumping).

Tratatul de la Nisa a adus modifi cări importante în privinţa 
competenţelor Curţii de Primă Instanţă. În ajutorul acesteia din 
urmă s-au stabilit şi panelurile judiciare care pot audia şi determina 
în prima instanţă anumite cazuri, inclusiv dispute ale staffului.

Deciziile Curţii de Primă Instanţă pot fi  atacate în apel la Curtea 
Europeană de Justiţie (Nugent, 2003).
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5. CURTEA DE AUDIT

Membri şi organizare

Fiecare stat membru al Uniunii Europene are câte un 
reprezentant la Curtea de Audit. Aceştia sunt învestiţi în funcţie de 
către Consiliul de Miniştri, prin majoritate califi cată, în baza listelor 
naţionale şi după consultarea Parlamentului European. Membrii 
sunt organizaţi în colegiu, principalul organ de decizie al Curţii. 
Fiecare membru este responsabil cu implementarea obiectivelor 
specifi cate în programul anual de lucru al Curţii. Pentru o bună 
desfăşurare a activităţii sunt asistaţi de un staff specializat.

Preşedintele Curţii de Audit are un mandat de trei ani, reînnoibil. 
El este cel care conduce şedinţele Curţii şi are grijă atât ca deciziile 
acesteia să fi e implementate, cât şi ca instituţiile să aibă parte de 
un management transparent.

El reprezintă Curtea în relaţiile externe cu alte instituţii supreme 
de audit din statele membre sau benefi ciare ale fondurilor şi în 
relaţiile externe cu departamentul legal.

Curtea de Audit are un Secretar-General numit chiar de Curte. 
El sau ea are responsabilitatea managementului staffului Curţii, 
inclusiv a formării profesionale şi a serviciului de traduceri. 

Are în răspundere, desigur, şi activitatea Secretariatului-General 
(Nugent, 2003). 
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Responsabilităţi 

A cincea instituţie europeană este, aşadar, Curtea de Audit. 
Dacă controlul intrărilor şi al ieşirilor la balanţa internă a 

instituţiilor este realizat de către inspectorii de fi nanţe – ofi ciali 
ataşaţi ofi ţerilor împuterniciţi cu controlul fi nanciar a priori –, 
controlul extern este realizat de către Curtea de Audit. Această 
Curte a fost creată prin Tratatul de la Bruxelles, din 22 iulie 1975, 
fi ind instituţionalizată mai târziu, prin Tratatul de la Maastricht. 

Curtea de Audit conduce controlul asupra cheltuielilor şi 
veniturilor Comunităţii şi a organelor înfi inţate de Consiliu şi 
Comisie, cum sunt, de pildă, Fondul de Dezvoltare Europeană, 
şcolile europene, Fundaţia Europeană pentru îmbunătăţirea 
Condiţiilor de Lucru şi de Trai etc. Controlul este unul a posteriori 
(Nugent, 2003).

Curtea de Audit este localizată la Luxembourg.

Câteva remarci: 

Curtea de Audit urmăreşte îmbunătăţirea controlului 
veniturilor şi al cheltuielior în UE. Există, momentan, o problemă 
de fraudă (se presupune că aproximativ 10% din buget, mare 
parte legat de plăţile pentru agricultură şi actele de ajutor 
oferite străinilor, reprezintă fraudă), care poate fi  ameliorată 
dacă controlul resurselor la nivelul UE şi al statelor membre ar 
fi  ridicat şi dacă s-ar aplica măsurile administrative propuse de 
Curte.
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V
ALTE INSTITUŢII ŞI REPREZENTANŢI 

POLITICI

1. CONSILIUL EUROPEAN

Origini şi dezvoltare

Nici Comisia Europeană şi nici Consiliul de Miniştri nu reuşeau 
foarte bine să conducă Uniunea Europeană spre o direcţie politică 
precisă de dezvoltare. La summitul de la Paris, din 1973, s-a 
hotărât stabilirea ofi cială a acestui Consiliu European, sub a cărui 
denumire se întâlneau şefi i de guvern. În 1986, în cadrul Actului 
Unic European, Consiliul European căpăta recunoaştere legală. 
Se prevedea şi un număr minim de întâlniri ale şefi lor de guvern, 
adică de două ori pe an. Mai târziu, Tratatul de la Maastricht i-a 
atribuit anumite puteri cu referire la Uniunea Monetară Europeană 
(UME) şi la Politica Externă de Securitate, iar, mai târziu, Tratatul 
de la Amsterdam a întărit aceste puteri. Abia Tratatul de la Nisa a 
dat un statut de jure şi de facto situaţiei în care Consiliul European 
nominalizează persoana care va prezida Comisia Europeană 
(Bouwen, 2005).

Organizare şi activităţi

Această instituţie este diferită de cea a Consiliului Uniunii 
Europene – denumit în mod curent Consiliul de Miniştri (incluzând 
miniştri cu portofolii relevante) – şi de Consiliul Europei  
(organizaţie internaţională, care nu este o instituţie a UE). 

europa_10_septembrie_2008_fara p105   105europa_10_septembrie_2008_fara p105   105 10.09.2008   08:38:3210.09.2008   08:38:32



 106

Există două nivele de compunere a Consiliului European: primul 
nivel – şefi i de stat ori de guvern şi preşedintele Comisiei; al doilea 
nivel – miniştrii de externe ai statelor membre şi încă un membru 
al Comisiei Europene. 

Art. 4 (TUE) stabileşte cel puţin două întâlniri pe an pentru 
Consiliul European. Aceste două întâlniri au loc la sfârşitul 
celor şase luni de preşedinţie a Consiliului de Miniştri, respectiv 
în iunie şi în decembrie. Începând cu anii ‘90, au avut loc cel 
puţin patru summituri pe an. Conferinţa Interguvernamentală 
din 2000 a anexat Tratatului de la Nisa o declaraţie prin care se 
alege Bruxelles-ul ca locaţie a summiturilor Consiliului European 
(Nugent, 2003). 

Consiliul European este condus de un preşedinte – şef al 
guvernului sau al statului aparţinând ţării care deţine preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene (adică a Consiliului de Miniştri). 
Preşedintele are rolul de a pregăti şi de a conduce şedinţele 
Consiliului European, neavând nicio putere executivă.

În primul semestru din 2007, preşedinţia a fost deţinută de 
Angela Merkel.  Aşadar, în prima jumătate a anului 2007, Germania 
a condus Consiliul, iar în a doua jumătate, Portugalia. La începutul 
anului 2008, preşedinţia a fost ocupată de Slovenia, urmată de 
Franţa pentru a doua jumătate a acestui an.

Agenda  Consiliului  European  este    încărcată,  anumite   aspecte 
fi gurând pe agendă în mod intrinsec, datorită dezvoltării dinamice 
a UE: Uniunea Monetară Europeană, promovarea ocupării 
locurilor de muncă, extinderea europeană.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, sub presiunea sau cu 
ajutorul unor state membre, poate să ceară Consiliului European 
formalizarea unor schimbări instituţionale.
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Decizii care au nevoie de rezoluţia Consiliului European sau, 
cel puţin, de aprobarea acestuia, sunt, de asemenea, trecute în 
agendă. De exemplu, decizia de a începe negocierile de aderare a 
României s-a luat în cadrul summitului de la Salonic, din 2003, şi 
a fost confi rmată în iunie 2004, la Bruxelles.

Discuţii, declaraţii şi decizii legate de relaţiile externe se iau tot în 
cadrul summiturilor. Spre exemplu, la summitul din decembrie 2006, 
s-au discutat problemele legate de libertate, securitate, justiţie şi 
migraţie. Obiectivul acestor dezbateri a fost îmbunătăţirea procesului 
de decizie în domeniul pilonului trei, Justiţie şi Afaceri Interne, 
precum şi coordonarea unei acţiuni comune în domeniul migraţiei.

În martie 2000, la Lisabona, şefi i de stat şi de guvern ai UE au 
căzut de acord asupra unei politici comune, în vederea transformării 
Uniunii în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată 
pe cunoaştere („knowledge-based”), până în 2010. Conceptul 
a devenit cunoscut sub numele de Procesul sau Strategia de 
la Lisabona. Se impunea astfel o investiţie largă în domeniul 
cercetării, al promovării spiritului de antreprenoriat şi  se viza 
atingerea cotei de 70% de locuri de muncă ocupate. Totuşi, criticii 
spun că la jumătatea perioadei de implementare nu s-a reuşit un 
progres considerabil în atingerea scopurilor propuse la Lisabona. 
În urma schimbării situaţiei economice pe plan global, guvernele 
nu se arată încântate în a investi prea mult în cercetare şi inovaţie 
şi nici în a aplica reforme economice nepopulare. Mulţi economişti 
susţin că, şi din acest motiv, UE pierde teren în faţa competitorilor 
săi – SUA, China şi Japonia. În încercarea sa de a atinge obiectivele 
fi xate la Lisabona, Comisia Europeană a iniţiat numeroase politici- 
cadru. Astfel, Strategia pentru Ocuparea Locurilor de Muncă la 
nivel european cuprinde: formarea şi reformarea profesională, 
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precum şi o cooperare la nivel european a şcolilor, a universităţilor 
şi a centrelor de cercetare (Bouwen, 2005). 

Consiliul European este implicat şi în relaţiile externe ale UE. 
Acest lucru este posibil prin trei modalităţi:

- în primul rând, multe aspecte economice nu sunt strict de 
ordin intern în UE, astfel summiturile capătă uneori o dimensiune 
globală în abordarea problemelor. Aşa sunt, spre exemplu, 
summiturile G8 sau Organizaţia Mondială a Comerţului;

- în al doilea rând, Consiliul European foloseşte mereu declaraţii 
cu referire la diverse aspecte importante din politica internaţională. 
Uneori aplică sancţiuni economice uşoare sau oferă ajutoare 
economice modeste. Practic, nici una, nici alta nu au un efect 
apreciabil asupra evenimentelor politice;

- în al treilea rând, Consiliul European este implicat în mod 
direct în extinderea UE, colaborând cu Comisia în stabilirea unei 
agende în acest sens.

Aşadar, Consiliul European se afl ă la cel mai înalt nivel în 
ierarhia instituţională, construind relaţii de înţelegere reciprocă 
între guvernele ţărilor UE. 

Atenţie: Consiliul European nu iniţiază legislaţie, acesta doar 
stabileşte agenda politică, alături de Comisie, obiective ale UE 
pe termen scurt şi lung, dar nicidecum nu reprezintă ceea ce noi 
numim legiuitor (Nugent, 2003).
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Câteva remarci:

Crearea şi dezvoltarea Consiliului European are implicaţii 
asupra rolului şi funcţiilor altor instituţii. Deşi Comisia 
Europeană a cunoscut o anume reducere a puterii sale 
monopolistice de iniţiativă politică, datorită agendei de lucru 
a Consiliului European, totuşi, acesteia îi este permis să intre 
în discuţii politice cu liderii naţionali, în cadrul summiturilor. 
Uneori, Comisia poate înainta rapoarte şi documente la aceste 
întâlniri.

Tot prin virtutea agendei summiturilor, Consiliul de Miniştri a 
pierdut oarecum din propria-i putere. Trebuie notat însă faptul 
că acesta din urmă nu se afl ă într-o poziţie ierarhică inferioară 
Consiliului European, prin urmare nu este forţat să înainteze 
chestiunile în cauză la întâlnirile şefi lor de state sau de guverne. 
Nu în ultimul rând, trebuie să ne amintim că acele chestiuni 
care urmează a fi  discutate în cadrul summiturilor au fost mai 
întâi pregătite, fi ltrate, în confi guraţiile de rigoare ce aparţin 
Consiliului de Miniştri.

Cea mai remarcabilă lipsă de infl uenţă o are Parlamentul 
European. Acesta nu îşi poate exprima punctele de vedere pe 
agenda Consiliului European şi nici nu poate infl uenţa în vreun 
fel luarea deciziilor în urma summiturilor.
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2. MEDIATORUL EUROPEAN

Organizare

Mediatorul European este localizat la Strasbourg şi a fost creat 
de Tratatul de la Maastricht. 

Acest organ este numit la fi nele fi ecărei etape de alegeri 
parlamentare europene, pe durata mandatului Parlamentului 
European. Mediatorul European este independent în exercitarea 
atribuţiilor sale, membrii acestuia nu se pot angaja în niciun fel de 
altă activitate, fi e aceasta bănească sau nu. 

Dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de existenţă sau dacă 
este vinovat de conduită necorespunzătoare, poate fi  destituit 
de către Curtea Europeană de Justiţie, la cererea Parlamentului 
European. După cererea unei opinii din partea Comisiei Europene 
şi cu aprobarea Consiliului care decide prin majoritate califi cată, 
Parlamentul European adoptă regulamentul şi condiţiile gene-
rale de guvernare necesare desfăşurării activităţii Mediatorului 
European. 

Responsabilităţi

Parlamentul European numeşte, aşadar, un Mediator European 
pentru a primi plângerile din partea cetăţenilor, a persoanelor 
juridice care sunt înregistrate în Uniunea Europeană sau a 
persoanelor fi zice care au reşedinţa în cadrul Uniunii Europene, 
în legătură cu proasta administrare a activităţilor instituţiilor 
Comunităţii sau a organismelor acesteia, cu excepţia Curţii Euro-
pene de Justiţie şi a Curţii de Primă Instanţă. În acest moment, 
Nikiforos Diamandouros din Grecia este Mediator European.
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Cu respect faţă de prevederile legale, Mediatorul European va 
conduce investigaţii din propria iniţiativă sau în baza plângerilor 
primite în mod direct sau printr-un membru al Parlamentului 
European, cu excepţia cazurilor în care acele fapte sunt sau au fost 
supuse procedurilor legale. Dacă Mediatorul European stabileşte 
că a avut loc o abatere administrativă, va înainta chestiunea 
instituţiei abilitate care, în decurs de trei luni, trebuie să răspundă 
Mediatorului European.
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3. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 

Odată cu crearea Uniunii Monetare Europene, era necesară şi 
stabilirea unei structuri instituţionale care să administreze politica 
monedei unice. Deşi era specifi cat în Tratatul de la Maastricht că 
bancherii vor fi  responsabili cu managementul politicii monetare 
comune, statele care nu făceau parte din această uniune erau greu 
de convins, temându-se că vor fi  excluse din cadrul acestui gen 
de decizii. În urma dezbaterilor care au avut loc în anii ’90, s-a 
hotărât instituirea următoarelor structuri:

• Ecofi n, consiliul alcătuit din miniştrii de fi nanţe şi buget 
ai tuturor statelor UE, responsabil cu formularea politicii 
macroeconomice a UE;

• Eurogroup, alcătuit din miniştrii de fi nanţe aparţinând 
statelor care au moneda unică euro, fără un rol prea bine defi nit. 
Practic, miniştrii se întâlnesc cu o zi înainte de întrunirea Ecofi n şi 
decid anumite chestiuni cu implicaţie pentru zona euro; 

• Banca Centrală Europeană (BCE), operând în cadrul 
Sistemului European al Băncilor Centrale, este responsabilă cu 
menţinerea stabilităţii preţurilor. Sistemul European al Băncilor 
Centrale este format din Banca Centrală Europeană şi băncile 
centrale naţionale ale statelor UE. Băncile centrale naţionale ale 
statelor care nu fac parte din zona euro au un statut aparte, acestea 
continuând să direcţioneze propriile politici monetare, neavând 
drept de decizie asupra politicii monetare comune din zona euro. 
Banca Centrală Europeană îşi are sediul la Frankfurt, având  la 
conducere un Consiliu de Guvernatori şi un Comitet executiv.
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Consiliul de Guvernatori este format din şase membri ai Comi-
tetului executiv şi guvernatori ai băncilor centrale din cele 13 state 
(n.b.: de la 1 ianuarie 2008, vorbim de 13 state) ce deţin moneda 
unică, euro. Acest organ este responsabil cu adoptarea liniilor 
directoare şi luarea deciziilor necesare îndeplinirii obiectivelor 
Eurosistemului. Mai departe, formulează politici monetare pentru 
zona euro, stabileşte ratele dobânzilor de referinţă, aprovizionarea 
rezervelor în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale 
(SEBC) realizând şi ghiduri pentru buna implementare a acestor 
decizii. 

Pe lângă aceste două organe, Banca Centrală Europeană mai 
are şi un Consiliu General condus de un preşedinte (din 2003, 
Jean-Claude Trichet), un vicepreşedinte şi guvernatorii tuturor 
băncilor centrale naţionale. Printre atribuţiile acestui Consiliu se 
numără şi supravegherea bunei funcţionări a monedei unice de 
după Mecanismul Ratei de Schimb (MRS).

Banca Centrală Europeană este independentă din punct de 
vedere fi nanciar. Are la dispoziţie propriul buget, independent 
de cel al UE. Conturile sale nu sunt verifi cate de Curtea de Audit 
care monitorizează Comisia Europeană, ci de auditori externi, 
independenţi. 

Disputele legate de această instituţie sunt de competenţa Curţii 
Europene de Justiţie.
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Câteva remarci:

 Problema care se aduce adesea în discuţie referitor la 
Eurosistem este aceea a şocurilor asimetrice pe care le produce, 
respectiv   o politică monetară comună care provoacă schimbări 
ale ratei dobânzii poate avea efecte diferite asupra statelor 
membre. 

Pe de altă parte, întrebarea referitoare la competenţa BCE de 
a stabili valoarea externă a monedei euro, ca urmare a politicii  
monetare  pe care o conduce, şi la competenţa bancherilor şi a 
politicienilor în această chestiune, a rămas încă fără un răspuns 
clar. 

O altă chestiune care se dezbate în cadrul think-tankurilor UE 
este aceea a respectării principiului democratic prin susţinerea 
unei politici monetare comune. Se argumentează că Uniunea 
Monetară Europeană afectează politica fi scală prin faptul 
că limitează independenţa bugetară. Cetăţenii îşi pierd astfel 
capacitatea de infl uenţare democratică a măsurilor care le 
determină standardele de viaţă. Banca Centrală Europeană este 
guvernată de bancheri independenţi de guvernele lor naţionale 
şi de procesul electoral. Prin Tratatul de la Maastricht li s-a 
interzis să fi e sfătuiţi de către politicieni, atunci când elaborează 
cadrul măsurilor monetare (Baimbridge şi ceilalţi, 2006).

Statele membre participante la euro sunt: Austria, Belgia, 
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, 
Olanda, Portugalia, Slovenia şi Spania (de la 1 ianuarie 2008, 
Cipru şi Malta). Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican folosesc, 
de asemenea, euro, deşi nu sunt în mod ofi cial membre ale UE. 
Pentru acest motiv, monedele care provin din Monaco, San Marino 
şi Vatican sunt marcate de propriile simboluri naţionale.
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4. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost creată în anul 1958, 
prin Tratatul CEE. 

Este localizată în Luxembourg şi cuprinde membri din toate 
ţările membre ale UE.

Organizare

a) Comitetul de Conducere a Băncii Europene de Investiţii 
decide numirea formală a Comitetului de Directori şi a Comitetului 
de Management. 

Acest Comitet de Conducere este format din câte un membru 
din fi ecare stat membru, de obicei miniştri de fi nanţe, aceştia 
întâlnindu-se o dată pe an.

Este responsabil cu elaborarea directivelor bancare de 
funcţionare.

b) Comitetul de Directori are îndatorirea să asigure funcţio-
narea băncii în conformitate cu TCE, Statutul băncii şi directivele 
stabilite de guvernatori. Sunt 28 de directori, câte unul numit de 
fi ecare stat membru şi unul numit de Comisia Europeană. Sunt 
singurii care pot decide asupra garanţiilor şi a împrumuturilor 
bancare. 

De obicei, se întâlnesc la fi ecare patru sau şase săptămâni.

c) Comitetul de management este organul permanent al 
băncii. Format din nouă membri, sub autoritatea preşedintelui 
băncii, a vicepreşedinţilor şi sub supravegherea Comitetului de 
Directori, se îngrijeşte de buna desfăşurare a activităţilor zilnice 
din bancă, pregăteşte situaţii şi planuri pentru directori, asigu-
rându-se că acele planuri vor fi  implementate.
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Sunt numiţi de către Comitetul de Conducere la propunerea 
Comitetului de Directori, pentru un termen care se poate reînnoi 
la şase luni.

d) Comitetul de Audit este un organ independent, care 
răspunde în faţa Comitetului de Conducere, în urma verifi cărilor 
operaţiunilor întreprinse de bancă.

Acest Comitet este format din trei membri şi trei observatori 
numiţi de către Comitetul de Conducere pentru o perioadă de trei 
ani (BEI, Structură şi organizare, 2007).

Funcţii

O primă responsabilitate a acestei bănci este aceea de a fi nanţa 
proiecte ce conţin obiective ale Uniunii Europene. De altfel, Banca 
Europeană de Investiţii este cea mai mare sursă de garantare 
fi nanciară a UE. Pentru a obţine împrumuturi, proiectele trebuie 
să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii:

- să contribuie la dezvoltarea economică şi la coeziunea socială 
a regiunilor slab dezvoltate din cadrul UE;

- să includă un aspect de modernizare şi să aibă un aport 
competitiv la industria UE;

- să fi e de interes general pentru UE sau să cuprindă interesul 
câtorva state membre.

Desigur, aceste proiecte trebuie să prezinte viabilitate fi nanciară 
şi tehnică. 

Mare parte din împrumuturi se îndreaptă spre IMM-uri, în 
anul 1992 Consiliul European reunit la Edinburgh înfi inţând 
Fondul European de Investiţii, special conceput pentru aceste 
întreprinderi. 
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Alte proiecte pentru care se poate obţine un împrumut sunt 
legate de Strategia de la Lisabona, proiecte care promovează 
inovaţia şi spiritul de antreprenoriat, proiecte legate de Fondul 
de Dezvoltare Regională şi de cel de Coeziune. În urma reuniunii 
Consiliului European de la Lisabona, Comitetul de Conducere 
al băncii a decis înfi inţarea „Grupului BEI’’, format din Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii, în 
vederea susţinerii fi nanciare a IMM-urilor (Nugent, 2003).

Câteva remarci:

Banca Europeană de Investiţii este cea mai mare instituţie 
fi nanciară internaţională de pe piaţa capitalurilor, iar în cadrul 
UE este o importantă sursă de fi nanţare pentru investiţiile de 
capital. De obicei, această bancă nu împrumută mai mult de 50% 
din costul investiţiei, dacă proiectul respectiv nu face parte din 
cadrul vreunui program special. Împrumutaţii trebuie să caute şi 
alte surse de fi nanţare, BEI operând şi cu alte bănci. În general, 
minimum de împrumut trebuie să fi e de 10 milioane de euro, 
cu unele excepţii, când se oferă şi sume mai mici, spre exemplu 
agenţiilor regionale de dezvoltare sau instituţiilor naţionale de 
fi nanţe.
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5. COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

În cadrul negocierilor purtate pentru stabilirea Tratatului de 
la Roma, s-a decis înfi inţarea unui organ cu caracter consultativ, 
care să reprezinte interesele social-economice ale statelor  
membre. Acest Comitet înaintează opinii Comisiei, Consiliului şi 
Parlamentului. 

Organizare

Comitetul Economic şi Social (CES) are în prezent 344 de 
membri. Aceştia sunt propuşi de guvernele naţionale şi numiţi 
formal de către Consiliul de Miniştri, pe o perioadă de 4 ani, cu 
posibilitatea de reînnoire. Următoarea numire va avea loc în 
octombrie 2010. 

Membrii Comitetului provin din următoarele grupuri:
- angajatori (industrie, întreprinderi, bănci etc.);
- salariaţi (sindicate);
- diverse interese (agricultură, întreprinderi mici şi mijlocii, 

profesii etc.).

La fi ecare doi ani, este ales un birou format din 37 de membri, 
un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, aleşi din fi ecare grup. 

Preşedinţia are un sistem rotativ şi este responsabilă atât cu 
conducerea internă a Comitetului, cât şi cu reprezentarea externă 
a acestuia. 

Comitetul este împărţit în şase secţiuni:

1. Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Mediu
2. Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială
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3. Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Cetăţenie
4. Relaţii Externe
5. Piaţa Unică, Producţie şi Consum
6. Transport, Energie, Infrastructură şi Societatea Informaţională

Pe lângă aceste şase secţiuni, recent au fost înfi inţate încă trei 
organe de lucru: Comisia Consultativă pentru Mutaţii Industriale 
(CCMI), Observatorul Pieţei Unice (OMU) şi Observatorul 
Dezvoltării Durabile (ODD). 

Membrii acestor secţiuni şi grupuri îşi desfăşoară activitatea 
într-o manieră asemănătoare grupurilor politice din Parlamentul 
European. Astfel, fi ecare dintre cele şase secţiuni se întâlneşte 
o dată pe lună, iar întrunirile lor generale au loc de 9 ori pe an. 
Secţiunile numesc raportori, care pregătesc proiecte de opinie 
în numele secţiunii. De obicei, în activitatea raportorilor se 
implică şi Secretariatul Comitetului, grupurile de studiu din 
cadrul Comitetului sau grupurile secţionale naţionale. Se încearcă 
obţinerea unei poziţii comune din partea tuturor secţiunilor, 
pentru a înainta o opinie (Bouwen, 2005). 
Şedinţele plenare au loc la Bruxelles.

Funcţii

Comitetul este implicat în mai multe activităţi:
- emite rapoarte informative cu referire la chestiuni de interes 

imediat;
- caută să găsească un consens dinamic şi constructiv între 

secţiuni;
- menţine contactele periodice şi de cooperare cu reţelele de 

consilii economice şi sociale la nivel internaţional,
- emite avize (opinii), proces care poate avea loc în trei 

condiţii: 
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1. Trimiterea obligatorie a propunerii de lege sau a 
iniţiativelor politice către Comitet, pentru obţinerea avizului, 
în conformitate cu prevederile art. 262 TCE – agricultură, 
libertatea de mişcare a forţei de muncă, chestiuni de piaţă internă, 
coeziune economică şi socială, politică socială şi Fondul Social 
European, politică regională şi Fondul de Dezvoltare Regională, 
mediu, cercetare şi dezvoltare tehnologică – şi art. 170 Euratom 
– cercetare şi programe de formare profesională, sănătate şi 
siguranţă, investiţii. 

2. Consultare opţională – Comitetul poate fi  consultat 
atunci când Consiliul sau Comisia cred de cuviinţă.

3. Iniţiative proprii, prin care Comitetul Economic şi 
Social oferă practic atribute importante procesului decizional de 
la Bruxelles: secţiunile de interese menţionate au ocazia să se 
întâlnească şi să facă schimb de păreri şi experienţe, fructifi când 
aceste întâlniri în elaborarea unor idei de dezvoltare ulterioară a 
intereselor lor. 

Oportunităţile de infl uenţă a politicii UE sunt reduse, deoarece 
CES este un organ de consultatare limitată (Bouwen, 2005). 
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6. COMITETUL REGIUNILOR 

Aşa cum este menţionat în capitolul referitor la politica de 
dezvoltare regională, importanţa regiunilor în cadrul Uniunii 
Europene a căpătat o dimensiune extraordinară. Unul dintre 
motivele care au dus la creşterea importanţei regionalismului 
constă în faptul că există variaţii considerabile ale bunăstării şi 
venitului între statele membre şi regiunile acestora. Spre exemplu, 
regiunea Emilia-Romagna din Italia era de cel puţin trei ori 
mai bogată decât cele mai sărace regiuni din Portugalia. Aceste 
diferenţe mari au condus la creşterea cererilor de compensare şi 
de rectifi care la nivel UE. 

Un alt motiv a fost acela că odată cu înfi inţarea Fondului de 
Dezvoltare Regională, în anul 1975, regiunile şi localităţile au 
început să îşi îndrepte atenţia spre atragerea de fonduri către 
zonele afl ate în difi cultate (Bouwen, 2005). 

Organizare

Aşadar, Comitetul Regiunilor (CoR) joacă un rol semnifi cativ 
în cadrul politicii de dezvoltare regională şi nu numai. Având 
aceleaşi caracteristici ca şi cel Economic şi Social, organizarea sa 
capătă aceeaşi structură. Activitatea Comitetului Regiunilor este 
canalizată spre şase comisii de specialitate:

1. Comisia pentru Politica de Coeziune Teritorială
2. Comisia pentru Politica Economică şi Socială
3. Comisia pentru Dezvoltare Sustenabilă
4. Comisia pentru Cultură şi Educaţie
5. Comisia pentru Afaceri Constituţionale şi Guvernare 

Europeană
6. Comisia pentru Relaţii Externe
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Membrii acestor comisii raportează în sesiunile plenare ale CoR 
rezultatul activităţilor lor. Sesiunile plenare se ţin de obicei de cinci 
ori pe an. 

Spre deosebire de Comitetul Economic şi Social, CoR are câteva 
grupuri politice paralele celor din Parlamentul European. Astfel, 
Partidul Popular European (PPE), Partidul Socialist European 
(PSE), Grupul Liberal-Democrat şi Partidul Reformist European 
(ELDR) şi Grupul Alianţa Europeană (AE) se întâlnesc în faţa 
plenului CoR şi dezbat noi tactici pentru businesss (Nugent, 
2003). 

Funcţii

Funcţiile şi puterile CoR sunt consultative, la fel ca şi cele ale 
Comitetului Economic şi Social. Atunci când Tratatul prevede, 
Comitetul Regiunilor este consultat de către Comisie sau Consiliu. 
Atunci când Comitetul Economic şi Social este consultat, CoR 
este informat de către Consiliu sau Comisie asupra cererii de 
consultanţă. Dacă o chestiune de interes regional se consideră a fi  
implicată, acesta poate să emită un aviz. CoR poate fi  consultat şi 
de către Parlament (Bouwen, 2005).
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7. CONSILIUL EUROPEI

Obiective

Consiliul Europei este cea mai veche organizaţie politică a 
bătrânului continent. Înfi inţată în 1949, grupează 46 de state şi nu 
este legată de Uniunea Europeană a celor 27. Trebuie menţionat 
însă că nicio ţară nu a aderat vreodată la Uniune fără ca mai întâi 
să adere la Consiliul Europei. 

Consiliul Europei joacă un rol important de întărire a 
democraţiei, a drepturilor omului, a statului de drept şi a moştenirii 
culturale aparţinând statelor membre. În primele trei decenii, 
Consiliul Europei a fost mai mult o organizaţie internaţională 
formată din membrii din vestul Europei, dar, între 1980 şi 1990, 
acesta şi-a asumat un rol de democratizare a Europei Centrale şi 
de Est. Odată cu aderarea Federaţiei Ruse la Consiliul Europei, în 
1996, rolul acestuia a devenit şi mai important. 

Din păcate, importanţa culturală şi socială a acestei instituţii 
este umbrită uneori de confuzia care se face între ceea ce numim 
Consiliul European şi ceea ce este Consiliul Europei. Pentru 
clarifi care, Consiliul de Miniştri (uneori numit simplu: Consiliul) 
întruneşte reprezentanţi din statele membre, de obicei miniştri 
de afaceri externe, apoi Consiliul European reuneşte şefi i de state 
membre ale UE. Ambele instituţii, Consiliul de Miniştri şi Consiliul 
European, aparţin de Uniunea Europeană. Consiliul Europei nu 
este o instituţie a UE.

Obiectivele Consiliului Europei sunt, aşadar, legate de 
protejarea drepturilor omului, de democraţia pluralistă şi de 
respectarea statului de drept, promovarea şi încurajarea identităţii 
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culturale europene, a diversităţii culturale europene, găsirea unor 
soluţii comune la provocările pe care le înfruntă societatea, cum 
ar fi  intoleranţa, terorismul, crima, trafi cul de persoane etc. şi 
consolidarea stabilităţii democratice în Europa (Bouwen, 2005).

Organizare

Consiliul Europei este compus din:

1. Comitetul de Miniştri, organul decizional, format din 46 
de miniştri de externe sau delegaţii lor permanenţi la Strasbourg. 
Comitetul de Miniştri adoptă tratate pentru promovarea 
obiectivelor Consiliului Europei, tratate care obligă numai statele 
membre care le ratifi că. În afară de tratate, mai poate adopta 
declaraţii, decizii, rezoluţii şi recomandări.

2. Adunarea Parlamentară, care reuneşte 630 de membri 
din cele 46 de parlamente naţionale. Preşedinte în exerciţiu este 
Rene van der Linden, din Olanda. Acest organ adoptă recomandări, 
rezoluţii, opinii şi ordine.

3. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale, alcătuit 
din Camera Autorităţilor Locale şi Camera Regiunilor, emite 
recomandări, opinii şi rezoluţii. 

4. Un Secretariat-General compus din 1800 de funcţionari 
(Bouwen, 2005). 
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Câteva remarci: 

Agenţiile Uniunii Europene

Pentru susţinerea activităţilor de natură legală, tehnică sau 
ştiinţifi că ale statelor membre din Uniunea Europeană, au fost 
înfi inţate diverse Agenţii, grupate în patru categorii. 

1. Agenţii în domeniul comunitar, cu personalitate 
juridică proprie, înfi inţate pentru a îndeplini un obiectiv precis de 
natură tehnică, ştiinţifi că sau administrativă, în cadrul primului 
pilon al Uniunii Europene. 

2. Agenţii în domeniul Cooperării Poliţieneşti şi 
Judiciare în Materie Penală (al treilea pilon), cum sunt 
Europol şi Eurojust. 

3. Agenţii funcţionale în domeniul Politicii Externe 
şi de Securitate Comună (al doilea pilon), cum sunt: ISIS, 
adică Institutul European pentru Studii de Securitate şi Centrul 
European pentru Observaţii din Satelit.

4. Agenţii Executive, stabilite pentru managementul unuia 
sau mai multor programe comunitare. Acestea sunt înfi inţate 
pentru o perioadă fi xă de timp. 
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 VI
PROCEDURILE LEGISLATIVE 

1. PROCEDURA CONSULTATIVĂ

În baza art. 192 TCE, Parlamentul European poate să îşi dea 
avizul cu privire la o propunere legislativă aparţinând Comisiei 
Europene. Consiliul trebuie să consulte Parlamentul European 
înainte de a vota propunerea de lege a Comisiei, dar nu este obligat 
să respecte opinia Parlamentului. 

Dacă Consiliul acţionează înainte de a primi avizul din partea 
Parlamentului, procedura va fi  declarată invalidă. Puterile 
Parlamentului sunt restrânse sub această procedură, acesta 
poate doar să exercite presiune asupra Comisiei pentru a lua în 
considerare modifi cările pe care le propune. Dacă modifi cările nu 
sunt acceptate de  Comisie, Parlamentul poate căuta să încetinească 
procesul legislativ şi să retrimită propunerea comitetului potrivit 
din Parlament.

Comisia Europeană
propune

Adoptarea unei decizii de către Consiliu 
după consultarea COREPER

Comitetul 
Regiunilor

Parlamentul 
European

Comitetul 
Economic şi 

Social

Opinie

Figura 5: Procedura consultativă
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În afară de cazurile prevăzute în Tratat, Consiliul mai poate 
consulta Parlamentul European în chestiunile pe care le consideră 
foarte importante. Momentan, această procedură este folosită în 
pilonul trei, Justiţie şi Afaceri Interne, şi în cadrul Politicii Comune 
pentru Agricultură (Nugent, 2003).

2. PROCEDURA DE COOPERARE

Procedura de cooperare îşi afl ă baza legală în art. 252 TCE. A 
fost introdusă de Actul Unic European (1986). Este formată din 
două stadii de lectură a propunerii legislative iniţiate de Comisia 
Europeană. Aceasta din urmă înaintează o propunere Consiliului 
şi Parlamentului. La prima lectură, Parlamentul emite un aviz 
propunerii Comisiei. Consiliul, hotărând prin majoritate califi cată, 
adoptă o poziţie comună, împreună cu o expunere de motive, care 
este înaintată Parlamentului European. 

Parlamentul examinează poziţia comună a Consiliului la a 
doua lectură şi, în termen de trei luni, poate adopta, modifi ca 
sau respinge acea poziţie comună. Modifi carea sau respingerea 
poziţiei comune de către Parlament impune o majoritate absolută 
a membrilor săi. Dacă poziţia comună a fost respinsă de către 
Parlament, atunci Consiliul are nevoie de unanimitate pentru a 
decide asupra propunerii la a doua lectură. Dacă la a doua lectură 
în Consiliu modifi cările propuse de Parlament nu sunt luate în 
considerare, acesta din urmă poate exercita o mare presiune prin 
faptul că, în vederea respingerii amendamentelor parlamentere, 
în Consiliu este necesară unanimitatea. Nu vorbim de o putere de 
veto a Parlamentului European, ci de o greutate politică în cadrul 
procesului decizional.

Prin Tratatul de la Amsterdam, domeniul de aplicare a 
procedurii de cooperare a fost limitat considerabil în favoarea 
procedurii de codecizie (Art. 251 din TCE). Această procedură nu 
mai este aplicată decât în anumite probleme care vizează Uniunea 
Economică şi Monetară (Bouwen, 2005).

europa_10_septembrie_2008_fara p127   127europa_10_septembrie_2008_fara p127   127 10.09.2008   08:38:3410.09.2008   08:38:34



 128

 PARLAMENT

prima lectură

Consiliu

COR CES

Adoptă poziţia comună
majoritate califi cată

Adoptare numai 
unanim

Opinie

Poziţie comună

Consiliu

COMISIE

Propune

Amendamente-
majoritate absolută

Amendamentele PE 
sunt acceptate

Amendamentele PE 
nu sunt acceptate

 PARLAMENT

a doua lectură

Adoptare
majoritate califi cată

Adoptare numai 
unanim

Aprobare/nu 
acţionează

Consiliu Consiliu

Respingere
majoritate absolută

 Comisie

Figura 6: Procedura de cooperare
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3. PROCEDURA CODECIZIEI

Procedura aceasta este reglementată de articolul 251 din Tratatul 
Comunităţii Europene şi seamănă cu procedura de cooperare. 
Diferenţa este că propunerea legislativă a Comisiei poate fi  adoptată 
la prima lectură, dacă Parlamentul şi Consiliul au reuşit să ajungă 
la un consens. 

Astfel, Comisia are monopolul iniţiativei legislative (art. 205 
(2) din TCE) în toate domeniile în care procedura legislativă în 
vigoare este codecizia. Amintesc faptul că, până să ajungă la 
elaborarea unei propuneri legislative, este necesară implicarea şi 
consultarea forurilor naţionale de specialitate, a societăţii civile, 
redactarea de Cărţi Albe şi Verzi, adoptarea unui text de către 
Colegiul Comisarilor, care este publicat în Jurnalul Ofi cial al 
Uniunii Europene, seria C (comunicare).

Propunerea Comisiei este transmisă în acelaşi timp 
Parlamentului European şi Consiliului, iar Comitetul Regiunilor şi 
Comitetul Economic şi Social îşi exprimă opinia. 

A. Sub prima lectură a Parlamentului European, membrii 
acestuia trebuie să emită un aviz. Avizul este redactat de către 
un raportor şi este discutat şi amendat în comisia parlamentară 
competentă pe tema respectivă. Apoi, este dezbătut în sesiunea 
plenară, unde poate fi  adoptat cu majoritate simplă. Însă, în cadrul 
sesiunii plenare, grupurile parlamentare pot aduce amendamente 
la textul propus de lege. În cursul dezbaterii, sunt explicate aceste 
amendamente comisarului însărcinat cu textul în cauză. 

Acesta din urmă trebuie, de asemenea, să explice poziţia pe 
care o ia Comisia vizavi de amendamentele propuse de Parlament. 
În urma acestei dezbateri, Comisia poate modifi ca propunerea 
acelui text de lege. Pentru adoptarea în plen a amendamentelor, 
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a propunerii modifi cate şi a rezoluţiei legislative, este necesară 
majoritatea simplă.

B. Sub prima lectură a Consiliului de Miniştri sunt posibile 
următoarele variante: 

- Consiliul acceptă propunerea Comisiei în forma originală şi 
dacă nu au fost aduse amendamente de către Parlament pe durata 
primei lecturi, textul legislativ poate fi  adoptat. 

- Consiliul acceptă amendamentele aduse de Parlamentul 
European şi pe care Comisia le-a inclus în propunerea modifi cată. 
Aceasta înseamnă că actul legislativ poate fi  adoptat.

- Dacă nu este de acord cu punctul de vedere al PE, atunci 
Consiliul adoptă o poziţie comună, pe care o prezintă PE împreună 
cu o expunere de motive. 

- Dacă PE aprobă propunerea Comisiei fără să aducă 
amendamente, însă Consiliul doreşte să aducă modifi cări, acesta 
din urmă va adopta din nou o poziţie comună. 

- În urma adoptării unei poziţii comune din partea Consiliului 
de Miniştri, Comisia Europeană trebuie să explice de ce decide să 
sprijine sau de ce nu susţine poziţia comună respectivă. 

De asemenea, Comisia discută poziţia Consiliului referitoare la 
amendamentalele PE pe care le-a susţinut în dezbaterea plenară 
din cadrul primei lecturi.

C. A doua lectură a PE presupune:
- Acceptare din partea acestuia cu privire la poziţia comună – 

procedura se încheie aici;
- Nu ia nicio decizie – procedura se încheie aici;
- Respinge acea poziţie comună – PE poate propune amenda-

mente la poziţia comună cu o majoritate a deputaţilor, iar textul 
modifi cat este trimis Consiliului şi Comisiei. 
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Foarte important: sub această procedură, Parlamentul 
European are drept de veto. Astfel, Tratatul Comunităţii 
Europene prevede ca un aviz asupra amendamentelor aduse 
de PE să fi e emis de Comisie. În funcţie de poziţia Comisiei, se 
stabileşte procedura de vot în cadrul Consilului: dacă avizul 
Comisiei este negativ în ce priveşte cel puţin un amendament, 
Consiliul va trebui să voteze în unanimitate pentru acceptarea 
poziţiei Parlamentului European în ansamblu. Votul unanim 
este foarte greu de dobândit în Consiliu. Legislaţia adoptată prin 
codecizie este realizată în numele Parlamentului European şi al 
Consilului, pe când legislaţia afl ată sub procedura consultativă 
sau de cooperare se afl ă în mâna Consilului. 

D. În a doua lectură a Consilului, acesta trebuie aşadar să 
primească amendamentele aduse de PE pentru a le aproba cu 
majoritate califi cată sau, dacă Comisia a dat un aviz negativ, prin 
unanimitate. 

- Dacă Consiliul aprobă poziţia comună în formă modifi cată, 
actul legislativ este considerat adoptat; 

- Dacă Consiliul nu aprobă amendamentele aduse poziţiei 
comune, se va stabili convocarea Comitetului de Conciliere. 

Comitetul de Conciliere, format din membrii ambelor părţi 
(Consiliu şi Parlament) şi cu participarea Comisiei, va încerca să 
găsească un consens. Odată găsit acest consens, în Comitetul de 
Conciliere se concepe un text comun. Acesta poate fi  aprobat de 
către Parlament (cu o majoritate a voturilor exprimate şi fără a 
mai avea posibilitatea de a înainta vreun amendament) şi Consiliu 
(prin majoritate califi cată, cu unele excepţii) în maximum opt 
săptămâni. Procedura se încheie aici. Dar dacă Parlamentul şi 
Consiliul nu aprobă textul comun în perioada prevăzută, acesta nu 
este adoptat şi procedura ia sfârşit. 
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Mai există posibilitatea ca acel Comitet de Conciliere să nu 
prezinte niciun text comun: actul legislativ nu este adoptat şi 
procedura se încheie aici. 

Procedura codeciziei este aplicată în multe domenii cum 
ar fi , de exemplu, protecţia consumatorului, Fondul Social 
European, formarea profesională, proiecte culturale, sănătate 
publică, libertatea de mişcare şi de rezidenţă liberă a cetăţenilor, 
armonizarea Pieţei Comune (PE, Procedura de codecizie pas cu 
pas, 2007).
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Figura 7: Procedura codeciziei
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4. PROCEDURA AVIZULUI CONFORM

Această procedură (art. 192 TCE) acordă drept de veto 
Parlamentului European. Acesta din urmă nu poate modifi ca 
proiectul de lege, însă îl poate accepta sau respinge. Îşi găseşte 
aplicare în cadrul legislaţiei referitoare la: Fonduri Structurale 
şi crearea Fondului de Coeziune, aderare, amendamente aduse 
statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii 
Centrale Europene, sancţiuni impuse unui stat membru care încalcă 
în mod persistent şi fl agrant drepturile fundamentale, recurgerea 
la cooperare consolidată, procedura electorală uniformă pentru 
alegerile europene, acorduri internaţionale care stabilesc un cadru 
instituţional specifi c, acorduri care au consecinţe fi nanciare asupra 
cheltuielilor comunitare şi acorduri care implică amendamente 
aduse unui document în cadrul procedurii de codecizie, acorduri de 
aderare, orice înţelegeri (în afară de cele cu caracter comercial) cu 
ţările non-membre şi numirea preşedintelui Comisiei Europene.

Consiliul trebuie să obţină aprobarea Parlamentului (avizul 
conform) înainte de luarea unor decizii importante. Procedura 
este asemănătoare cu consultarea, numai că Parlamentul nu poate 
amenda o propunere: o poate aproba sau respinge. Pentru aprobare 
(acordarea avizului conform) e necesară o majoritate absolută a 
voturilor exprimate (Forman, 2005). 
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VII

CE ESTE UNIUNEA EUROPEANĂ?

1. INTERGUVERNAMENTALISM, FEDERALISM

Este foarte greu să identifi căm o singură defi niţie pentru ceea 
ce semnifi că de fapt Uniunea Europeană. Din punct de vedere 
politic, sunt susţinute mai multe concepte: federalismul, intergu-
vernamentalismul, supranaţionalismul, Organizaţia Interguver-
namentală etc. 

Art. 1 TUE ne sugerează însă că UE este mereu în tranziţie, 
fi ind practic imposibil să aplici o singură defi niţie asupra a ceea 
ce reprezintă. Ceea ce ştim cu siguranţă este faptul că Uniunea 
Europeană e unică.

Luând în considerare caracterele defi nitorii ale unui stat – 
teritorialitate, suveranitate, legitimitate, guvernare sub formă de 
monopol – Uniunea Europeană nu poate fi  un stat per se. Din 
punctul de vedere al asemănării UE cu un stat în sine, anumite 
precizări trebuie făcute. În primul rând, teritoriul acesteia 
aparţine statelor membre şi, în al doilea rând, Uniunea Europeană 
are suveranitate numai asupra acelor domenii politice unde au 
consimţit statele membre ca Bruxelles-ul să dispună; cât despre 
legitimitate, aceasta este una dintre cele mai sensibile subiecte 
legate de Uniunea Europeană. Motivul cel mai des invocat în 
discuţiile despre lipsa de legitimitate este faptul că singurul organ 
ales în mod direct de către cetăţenii europeni este Parlamentul 
European, celelalte instituţii fi ind departe de decizia populaţiei.

În al doilea rând, se poate presupune că Uniunea Europeană 
este o Organizaţie Interguvernamentală. În cadrul Organizaţiilor 
Interguvernamentale, reprezentanţii guvernelor naţionale se 
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întâlnesc şi cooperează în vederea obţinerii unor benefi cii mutuale. 
Cele mai bune exemple de Organizaţii Interguvernamentale sunt 
NATO sau Consiliul Europei.

În acest sens, Uniunea Europeană este departe de a fi  o 
Organizaţie Interguvernamentală. Astfel, UE are o structură mult 
mai complexă, având o Curte de Justiţie şi un Parlament. Puterile 
de decizie politică ale UE sunt mai numeroase, statele membre au 
trasferat mult din suveranitate spre Bruxelles, tipologia nefi ind 
aşadar una strict de cooperare.

În concluzie, UE este mai puţin decât un stat şi mai mult decât 
o Organizaţie Interguvernamentală.

Dintre toate teoriile de defi nire a Uniunii Europene, cea a 
federalismului este preponderentă. 

Federalismul este o fi losofi e politică. Aceasta presupune un 
sistem de guvernare în care suveranitatea grupului este împărţită 
între o autoritate centrală de guvernare şi membrii politici ai 
grupului (cum sunt, de exemplu, statele sau provinciile). În Canada 
sau în Uniunea Europeană, termenul de „federalism” este foarte 
des utilizat în descrierea caracteristicilor sistemului de guvernare. 
În SUA, federalismul este mai aproape de confederalism, adică un 
guvern federal mai puţin puternic, cu state din cadrul acelei uniuni 
mai puternice din punct de vedere guvernamental.

În Europa există câteva sisteme federaliste, spre pildă Elveţia, 
Germania şi Belgia. 

Câteva trăsături-cheie ale federalismului:
- distribuţia puterilor este prevăzută în cadrul unui text de 

Constituţie;
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- în toate federaţiile, domeniul apărării, politica externă şi 
serviciile diplomatice sunt de competenţă centrală;

- de obicei, cetăţenia este unică; emigranţii reprezintă un factor 
concurenţial cetăţeniei.

Deşi în Uniunea Europeană puterea este împărţită între 
instituţiile centrale (Comisie, Consiliu, Parlament, etc,) şi statele 
membre, şi această divizare a puterii este specifi cată în Tratate, 
existând şi o Curte de Justiţie, totuşi, multe dintre responsabilităţile 
care incumbă la nivel central depind de regula unanimităţii, care 
se aplică în Consiliu, spre exemplu, în cazul aderării unor noi 
state membre. Mai mult, Tratatele nu sunt per se o Constituţie a 
UE. Pe de altă parte, moneda comună, deşi reprezintă o politică 
comună, nu a fost adoptată de toate statele membre. Domeniile 
politice care presupun o mare greutate fi nanciară, cum sunt 
sistemele educaţionale sau de sănătate, sunt încă în sarcina statelor 
naţionale. 

Această scurtă analiză demonstrează că UE nu este în mod 
integral federalistă, dar că tinde să fi e aşa. Trebuie specifi cată şi 
contribuţia pe care o au în acest sens steagul UE, imnul UE, cetăţenia 
UE, paşaportul UE şi alte simboluri care aparţin Uniunii Europene, 
dar care au fost excluse din viitorul Tratatului Reformator.

Termeni tehnici
Legiti mitate: acceptarea, recunoaşterea de către popor a unui regim 
de guvernare sau a unei legi anume cu caracter de autoritate. Trebuie 
disti ns de cuvântul folosit în şti inţa juridică, care se referă la legalitate. 
Un act poate fi  legiti m fără a fi  legal.
Suveranitate: se referă la capacitatea legală a statelor de a lua decizii 
fără să fi e supuse vreunei constrângeri din exterior. 
Supranaţionalism: statele cooperează într-o manieră în care pierd 
din controlul asupra procesului decizional naţional. Cu alte cuvinte, 
acestea pot să fi e obligate să acţioneze împotriva voinţei lor, procedeul 
implicând o pierdere a suveranităţii.
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2. OPINII DESPRE VIITORUL UNIUNII EUROPENE

Uniunea Europeană se confruntă atât cu probleme de 
legitimitate şi democraţie, cât şi cu probleme culturale şi sociale. 
De-a lungul existenţei sale, Uniunea Europeană a avut parte însă 
şi de multe opinii salvatoare. Încă niciuna nu a fost concretizată. 
Politicieni, think-tankuri, profesori şi activişti au încercat să îşi 
aducă contribuţia la democratizarea europeană, una care să facă o 
diferenţă pentru bunăstarea cetăţenilor. 

În cele ce urmează vă propun să urmărim câteva dintre acestea.

 O Europă flexibilă
Bruno S. Frey şi Reiner Eichenberger

Ideea acestora presupune posibilitatea unei intrări „parţiale” în 
Uniunea Europeană. Astfel, statele membre pot alege să se alăture 
Uniunii numai în cadrul acelor aspecte unde pot regăsi anumite 
benefi cii.

În literatura de specialitate, Bruno S. Frey şi Reiner Eichenberger 
sunt deseori menţionaţi alături de acronimul FSCJ. F înseamnă 
„funcţiile” care urmează a fi  îndeplinite ca urmare a delimitării 
exacte a domeniilor de politici UE, S înlocuieşte „suprapunerea” 
diferitelor funcţii care pot fi  îndeplinite în cadrul unei politici 
comune, C înseamnă „concurenţa” comunităţilor din ţările membre, 
iar J se referă la „jurisdicţii”, adică unităţile asupra cărora statele şi 
UE au puterea de a impune taxe (Bruno şi Reiner, 2000).

 Europa bunăstării comune
 Lordul Norman Blackwell 

Acesta vorbeşte despre o „Europă a bunăstării comune”. În 
contextul acesteia, statele membre ar trebui să rămână părţi 
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ale zonei de schimb libere şi, în acelaşi timp, să coopereze cu 
vecinii lor în cadrul unor programe comune şi de interes mutual. 
Participarea la această Europă este una bazată pe cooperare 
interguvernamentală şi nu impusă prin regulamente europene.

Desigur, o asemenea reformă ar însemna, în mod inevitabil, 
schimbarea Tratatelor UE deja existente. Mai mult, ar însemna 
aplicarea condiţiei de opt-out a acelor instituţii legale şi politice 
care reprezintă fundaţia unei Europe integrate. În opinia Lordului 
Blackwell, cel mai fl exibil model al Uniunii Europene este acela pe 
care fi ecare stat membru îl găseşte ca fi ind cel mai potrivit pentru 
soluţionarea nevoilor sale (Blackwell, 2007).

Pentru binele Europei, structura Uniunii Europene     
   trebuie să se schimbe

Ruth Lea

Ruth Lea propune un model european al secolului XXI, în 
care statele pot negocia în mod individual diferite relaţii cu UE, 
hotărând care anume sunt cele mai potrivite. Sunt propuse două 
repere.

Primul se referă la îndeplinirea din punct de vedere politic a 
condiţiei de opt-out de către Marea Britanie şi stabilirea unei relaţii 
bazate strict pe schimb comercial liber cu UE. Ruth Lea nu exclude 
posibilitatea ca şi alte ţări să procedeze asemănător.

Al doilea reper subliniază importanţa recunoaşterii formale că 
anumite ţări candidate, spre exemplu Turcia, nu pot deveni membre 
cu drepturi depline ale prezentei Uniuni Europene (Lea, 2006).

  Modelul Social European 
 Confederaţia Sindicatelor din Uniunea Europeană

Confederaţia propune un „Model Social European”. În cadrul 
acestui model regăsim o viziune asupra societăţii, ce combină 
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dezvoltarea economică sustenabilă cu îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi de trai. Dialogul social, colaborarea socială şi protecţia 
muncitorilor sunt factori cruciali în vederea promovării inovaţiei, 
productivităţii şi competitivităţii. Acest model social ar distinge 
Europa de SUA, unde doar un număr mic de indivizi au benefi ciat 
de calităţile sistemului social propus. 

În contradicţie cu viziunea Confederaţiei Sindicatelor din UE, 
parlamentara europeană Elizabeth Lynne menţionează că există 
rezerve severe atunci când se expune un asemenea model social în 
UE. Aceasta critică aspru teoria „one-size fi ts all” (cu alte cuvinte, 
armonizarea) susţinând că aplicarea unei asemenea politici în 
Europa ar dăuna diversităţii culturale şi sociale a acesteia. 

Chiar dacă ţările europene au obiective comune, nu au sisteme 
comune de funcţionare, prin urmare este posibilă promovarea 
aceloraşi ţinte, dar nu şi a unui model social comun (Lynne, 
2006).

  Ce este Europeismul?
Vaclav Klaus

Preşedintele Republicii Cehe, Vaclav Klaus, în cartea intitulată 
„Ce este Europeismul? Sau ce nu ar trebui să fi e viitorul Europei?” 
nu apără întocmai armonizarea modelului de integrare bazat 
pe unifi care. Acesta susţine că, sub orchestra autorităţilor UE, 
şi prin demiterea tuturor valorilor naţionale ale popoarelor 
europene, Uniunea se transformă într-o entitate supranaţională. 
Mai degrabă rezonează cu avocaţii modelului liberal de integrare 
europeană fondat pe o cooperare interguvernamentală individuală 
între statele membre. Acest din urmă model presupune trecerea 
sistemelor politice, economice şi sociale în mod semnifi cativ 
sub control naţional şi îndepărtarea tuturor barierelor de prisos 
impuse activităţilor umane în afara graniţelor statelor membre 
(Vaclav, 2006).
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 Reînnoirea proiectului
Martin Rhodes

Într-o lucrare coordonată de Institutul pentru Cercetare 
Publică, „Viitorul Europei. Reînnoirea proiectului”, Martin 
Rhodes recomandă stimularea reformei în Uniunea Europeană 
dar sub egida ţărilor membre, limitându-se astfel infl uenţa UE 
asupra procesului. Susţine atât întărirea infl uenţei Parlamentului 
European asupra procedurii de selectare a Comisarilor şi a 
Preşedintelui Comisiei, cât şi a legăturilor dintre parlamentele 
naţionale şi instituţiile europene (Rhodes, 2006).

  Europa – viteze multiple de dezvoltare

Această viziune denotă dorinţa anumitor state membre de a nu 
se alătura mult-cunoscutului proces de integrare cât mai profundă 
în aceiaşi timpi cu celelate state. Mai exact, în cadrul anumitor 
obiective comune tuturor, naţiunile au libertatea de a alege politica 
considerată a fi  cea mai potrivită caracterului naţional... Modelul 
mai este cunoscut sub numele de „Europe à la carte” sau „Variable 
geometry” şi se împotriveşte rigidităţii regulamentelor Uniunii în 
vederea armonizării şi integrării complete a statelor membre.

  Crearea unui Spaţiu Public European
Jurgen Hubermas

Filosoful german Jurgen Hubermas, vorbeşte despre dezvoltarea 
UE în afara unui public politic din ţările componente. Deşi cetăţenii 
europeni au dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentarilor 
europeni, nu există ceea ce se cheamă un spaţiu public european. 
Există spaţii publice naţionale – români, bulgari etc., dar nu putem 
discuta încă despre un popor european care este reprezentat în 
procesul democratic al UE. Există un defi cit democratic care poate 
fi  explicat, pe de parte, de absenţa unei constituţii interne, iar, pe 
de altă parte, prin incapacitatea Europei de a se prezenta lumii 
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ca o singură entitate. Întrebarea-cheie care se pune este dacă 
devine posibilă sau nu crearea sau extinderea solidarităţii civile 
trans-naţionale în Europa. Nu poate fi  vorba de o integrare egală 
şi solidară a popoarelor fără expansiunea orizontului civil şi fără a 
tolera un spectru vast de gânduri şi valori care pot contraria uneori 
tradiţiile fi ecărei naţiuni (Hubermas, 2006).

În susţinerea acestei idei, Kirsty Hughes subliniază importanţa 
promovării conceptului de cetăţean european, a steagului şi im-
nului european. Inovaţiile pot avea un impact pozitiv în crearea 
Spaţiului Public European. Anunţul din partea Comisiei Euro-
pene, conform căruia instituţia ar fi  în direct, la televiziune, în 
fi ecare luni dimineaţa pentru a lua întrebări de la cetăţenii euro-
peni, sau întâlnirile săptămânale ale Parlamentului European atât 
cu Comisia şi preşedinţii Consiliului, cât şi cu reprezentanţi ai 
parlamentelor naţionale, sunt doar câteva din inovaţiile propuse 
de autor (Hughes, 2002). 

  Reformarea Uniunii Europene
Newropeans

Ca primă mişcare politică trans-europeană, Newropeans iniţiază 
16 propuneri de reformare a Uniunii Europene. Pentru a deveni 
mai democractică şi pentru a face faţă provocărilor secolului XXI, 
această mişcare conduce o dezbatere publică cu cetăţenii statelor 
membre şi dezvoltă noi principii de fundare a UE. 

Printre principiile dezvoltate de aceştia, menţionez 
descentralizarea geografi că a instituţiilor europene, aducându-le 
cât mai aproape de cetăţeni. Fiecare ţară poate să aleagă „un oraş 
european” care să facă parte din reţeaua instituţională, formând 
astfel un aşa numit Euroring. Circumferinţa acestuia poate să 
măsoare 500 km în jurul Bruxelles-ului, luând în considerare 
specifi citatea şi avantajele fi ecărui oraş european ales. Parlamentul 
(Bruxelles), Curtea de Justiţie (Haga), Guvernul European (Londra 
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– dar, atenţie, nu există instituţia Guvernului European), Banca 
Centrală (Frankfurt) şi aşa mai departe... Al doilea Euroring ar 
aduna toate celelalte instituţii şi agenţii comunitare în oraşele alese 
de fi ecare stat membru. Această veritabilă descentralizare ar oferi 
o mai bună alocare a resurselor umane existente pe plan local. 

Mai departe, mişcarea socială introduce sistemul „2-5-27’’, 
adică două limbi interne de lucru în cadrul instituţiilor (engleză 
şi franceză), cinci limbi pentru dezbateri politice şi toate limbile 
UE pentru comunicarea cu cetăţenii. În acest fel, susţine grupul 
„Newropeans”, se stimulează dezvoltarea multilingvismului şi nu 
se ameliorează diversitatea cultural-lingvistică (Newropeans, 16 
Propositions, 2007).

  O Europă simplă – O Europă puternică
Frank Vibert

Frank Vibert sfătuieşte instituţiile europene să facă mai puţin, 
dar mai bine. Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe 
stabilirea unor reguli general aplicabile, dar simple, asupra cărora 
fi ecare poate consimţi, dar care pot produce o valoare adugată la 
vieţile oamenilor. Această viziune este foarte potrivită în acele 
cazuri în care este necesară impunerea unor reguli comune. 

În felul acesta, distanţa geografi că şi diversitatea standardelor 
sociale pot fi  ameliorate. După părerea lui Frank Vibert, Uniunea 
Europeană ar trebui totuşi să înţeleagă că există şi domenii 
politice unde prezervarea diferenţelor este instructivă şi de dorit; 
astfel, regulile comune ca atare nu sunt necesare (Vibert, 2000).

 O Europă a naţiunilor cu o Europă a cetăţenilor

Joschka Fischer

Joschka Fischer introduce ideea construirii unui Parlament care 
să semene în anumite privinţe Congresului american. Mai exact, 
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vorbeşte despre necesitatea unei „camere legislative a naţiunilor”, 
care ar avea mai multe competenţe decât Senatul American, şi 
despre o Comisie reformată care să aibă mai puţină putere decât 
Casa Albă. Curtea Europeană de Justiţie ar trebui să fi e la fel de 
infl uenţabilă ca şi Curtea Supremă americană din aceleaşi motive 
– complexitatea legislativă a unei Uniuni extinse şi mult diversifi -
cată impune interpretarea detaliată a unei Constituţii, rărind 
stufărişul tratatelor existente (Fischer, 2000).

  Europa Sustenabilă
Caroline Lucas

Prin această alternativă se convine crearea unei „agende verzi”, 
atât acasă, cât şi în lume, înlocuind astfel vechiul vis european de 
menţinere a păcii pe continent. În opinia unor analişti, UE are 
nevoie de rezultate palpabile şi nu doar de mijloace şi înţelesuri 
– ideea unei vieţi europene de calitate şi a unei lumi în care 
bunăstarea europeană şi a celorlalţi poate fi  sustenabilă. Ar trebui 
să înceapă cu acea politică aducătoare de consens şi înţelegere şi 
care inspiră oamenii: mediul. 

Despre acelaşi concept al unei Europe sustenabile vorbeşte şi 
parlamentara europeană Caroline Lucas, argumentând o întărire 
a cooperării interguvernamentale şi stabilirea propriilor instituţii 
internaţionale în fi ecare stat membru. Uniunea Europeană ar fi  
compusă din grupuri de naţiuni şi regiuni descentralizate, care se 
suprapun şi cooperează democratic pe aspecte de interes comun. 
Urmând principiul subsidiarităţii, multe din problemele care 
se decid acum la nivelul UE ar trebui să fi e abordate şi rezolvate 
mai potrivit şi mai efi cient la un nivel local. O Uniune Europeană 
transparentă şi democratică ar presupune înfi inţarea Confederaţiei 
Regiunilor Europene, unde deciziile sunt luate la cel mai jos nivel 
posibil şi nu sunt impuse prin „armonizarea” UE (Lucas, 2006).
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3. CONSTITUŢIA UE

Începutul

Instituind o Constituţie a Uniunii Europene, Tratatul a avut 
ca punct de plecare codifi carea celorlalte tratate deja existente, 
Tratatul de la Roma, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la 
Amsterdam şi cel de la Nisa. Aşadar, aceasta a dorit să înlocuiască 
toate tratatele (exceptând Tratatul Euratom) într-un singur text, 
şi să dea personalitate legală Uniunii Europene, atât sub legislaţie 
naţională, cât şi sub legislaţie internaţională. Noua calitate a 
Uniunii era posibilă prin fuzionarea celor trei piloni, deşi câteva 
măsuri speciale rămâneau impuse în domeniul politicii externe, al 
securităţii şi apărării.

În urma Declaraţiei de la Laeken din 2001, Consiliul European 
înfi inţează o structură numită Convenţia Europeană sau Convenţia 
asupra Viitorului Europei. Aceasta urma să propună un text 
constituţional. 

Convenţia Europeană a întrunit 105 membri, conduşi de fostul 
preşedinte francez Valery Giscard d’Estaing. Membrii acesteia 
aparţineau diferitelor parlamente naţionale şi ţărilor candidate, 
Parlamentului European, Comisiei Europene, reprezentanţi ai 
guvernului şi şefi i de guverne ale statelor membre.

Textul constituţional propus de Convenţia Europeană a fost 
terminat în 2003 şi înaintat Conferinţei Interguvernamentale 
din 2004, spre dezbatere cu statele membre. O Conferinţă 
Interguvernamentală este cerută de către Consiliul Europei 
atunci când se procedează la negocierea amendamentelor 
asupra tratatelor fondatoare ale UE. În cadrul unei asemenea 
Conferinţe Interguvernamentale, se întâlnesc reprezentanţi ai 
statelor membre, ai Comisiei şi, într-o măsură mai mică, membri 
ai Parlamentului European. Întâlnirea lor se fi nalizează cu cea a 
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Consiliului European. La acest nivel, orice chestiune politică care 
necesită rezolvare din partea şefi lor de guvern va fi  rezolvată. 
Astfel, s-a hotărât un text fi nal al Constituţiei care să fi e tradus 
în toate limbile comunitare (inclusiv irlandeză) de către experţii 
jurişti şi lingvişti ai ţărilor, înainte de a fi  adus spre semnare şi 
ratifi care de către statele membre.

Constituţia Europeană a fost împărţită în patru părţi. Prima 
parte defi nea valorile, obiectivele şi categoriile de competenţe, 
procedurile procesului de decizie, instituţiile UE. 

A doua parte instituia „Charter-ul Drepturilor Fundamentale”, 
iar a treia descria felul în care funcţionează Uniunea. Ultima parte 
conţinea prevederi fi nale, inclusiv procedurile de adoptare şi 
revizuire a Constituţiei.

Iniţial, s-a considerat că aproape toate statele membre vor 
ratifica Tratatul, stabilind o Constituţie a Europei, prin parla-
ment sau prin alte proceduri politice, dar nu s-a întamplat aşa… 
Într-adevăr, majoritatea ţărilor au ratifi cat prin parlament, dar este 
necesară unanimitatea pentru a intra în vigoare Constituţia, adică 
toate statele membre trebuie să îl ratifi ce. Unele ţări ale Uniunii însă 
au statuat prin lege naţională posibilitatea utilizării referendumului 
în astfel de situaţii. Primul caz a fost cel al Spaniei, unde tratatul 
a fost acceptat prin referendum de către cetăţeni fără controverse. 
A urmat însă votul negativ al Franţei şi al Olandei. Cursul dorit 
al Constituţiei a fost întrerupt în mai şi, respectiv, în iunie 2005. 
Motivele refuzului venit din partea celor două popoare au fost 
îndelung discutate. Se consideră că la bază a stat nemulţumirea 
cetăţenilor faţă de sistemul naţional de conducere, Constituţia 
fi ind un motiv de răzbunare, alţii consideră că oamenilor le este 
frică de viteza cu care se extinde Uniunea Europeană. Interviurile 
realizate în acea perioadă expun şi alte motive, comune celor două 
popoare. Astfel, frica de a pierde identitatea naţională în urma 

europa_10_septembrie_2008_fara p147   147europa_10_septembrie_2008_fara p147   147 10.09.2008   08:38:3810.09.2008   08:38:38



 148

procesului de integrare profundă, frica de a pierde din ce în ce mai 
multă suveranitate naţională, scăderea numărului locurilor de 
muncă pentru băştinaşi, ca rezultat al valului mare de emigranţi, se 
numără printre motivaţiile cele mai puternice care au determinat 
negativismul faţă de Constituţia Europeană.

Cu toate acestea, ratifi carea prin procedura parlamentară a 
continuat, astfel, până în acest moment 16 ţări au ratifi cat textul – 
Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Slovacia, Slovenia, Spania 
şi Finlanda. La acestea s-au adăugat România şi Bulgaria.

Perioada de refl ecţie

În urma neînţelegerilor şi dezbaterilor contradictorii, s-a impus 
o aşa-numită «perioadă de refl ecţie», de-a lungul căreia s-au căutat 
soluţii şi alternative.

1. Pentru a nu renunţa în totalitate la textul de lege, 
Sarkozy a iniţiat ideea unui „Mini-Tratat” 

Acesta se presupune a fi  compus din două treimi ale Constituţiei 
propuse în 2003, cuprinzând acele aspecte care au fost „critice” în 
timpul referendumului susţinut în Franţa şi Olanda.

Cele mai importante elemente ale „Mini-Tratatului” includ 
alegerea preşedintelui Comisiei de către Parlamentul European, 
crearea unui ministru european al afacerilor externe, înlocuirea 
procedurii unanimităţii cu cea a majorităţii califi cate, întărirea 
procedurii legislative de cooperare şi iniţiativele cetăţenilor pentru 
realizarea proiectelor de lege (Sarkozy, 2006).

2. Tot prin păstrarea unor aspecte ale Constituţiei este 
propus şi „Planul B al lui Duff”

Planul B presupune ca Preambulul, Partea I şi Partea a II-a să 
rămână la baza textului constituţional. În ceea ce priveşte însă 
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Partea a III-a, Duff intenţionează să adauge şi să pună un mai 
mare accent pe chestiunea guvernării economice şi a agendei 
de la Lisabona. Modelului Social European îi oferă posibilitatea 
semnării unui Protocol al Uniunii Sociale, iar politicii de extindere 
îi adaugă o nouă categorie, aceea de state membre asociate UE.  

De asemenea, accentuează importanţa schimbării climei şi a 
sistemului fi nanciar în Europa. Propune o codecizie constituţională 
pentru aprobarea acestui proiect de lege, numit Plan B, adică 
aprobarea textului printr-o conferinţă Interguvernamentală şi 
Parlamentul European. Se opune ratifi cării Constituţiei în baza unui 
„Mini-Tratat” propus de Sarkozy, remarcând că „separarea Părţii a 
III-a este imposibilă din punct de vedere legal şi improbabilă din 
punct de vedere politic” (Duff, 2006). 

3. Propunerile lui Jens Peter Bonde

Potrivit europarlamentarului danez, Uniunea Europeană nu 
trebuie să aibă o Constituţie. Europa ar trebui să fi e organizată 
interparlamentar în baza unui Tratat de Cooperare Europeană. 
Acesta ar crea o Europă a Democraţiei (ED) în locul Uniunii 
Europene actuale. Intrarea în Europa Democratică este deschisă 
oricărui stat democratic european care este semnatar al Tratatului 
şi care respectă Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
Europa Democratică nu va avea o armată proprie. Legile în 
interiorul acesteia intră în vigoare numai dacă au trecut de 
parlamentele naţionale. Parlamentul naţional va avea drept de 
veto asupra oricărui aspect pe care îl consideră potrivit şi ar trebui 
să fi e capabil să îşi aleagă singur membrii Comisiei. Cele 30 de 
căi ale procesului de decizie în UE trebuie reduse la două – legi şi 
recomandări (Bonde, 2006).

4. Think-Tankul “Zentrum fur Europaische 
Integrationforschung (ZEI)”

Acesta propune patru opţiuni ca alternative constituţionale. 
Prima presupune declararea „decesului” Tratatului Constitu-
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ţional”, cel puţin pentru moment. Urmărind puţin istoria celorlalte 
crize ale Tratatelor UE, este foarte probabil că, la un moment dat, 
ideea unei Constituţii comune europene va renaşte, într-o formă 
sau alta.

A doua propunere ne aruncă din nou în istorie. Trebuie 
observate şi alte deraieri ale trenului integrării europene, de 
exemplu cazul referendumului pentru Tratatul de la Maastricht şi 
cel de la Nisa. Atunci danezii şi irlandezii au votat „Nu”. Dar aceste 
Tratate există în ciuda acelui „Nu”. În cazul acesta, ar fi  posibil un 
al doilea referendum în Franţa şi Olanda, dar în alte circumstanţe...
Un moment mai potrivit şi condiţii mai favorabile ar fi  posibile, 
probabil, sub un nou guvern. Mai mult, chiar şi aşa, problemele pe 
care le-au avut francezii şi danezii cu Constituţia Europei trebuie 
luate în considerare. O nouă dezbatere publică este recomandată 
în acest sens, deşi această opţiune ar putea fi  nepotrivită pentru 
acele state membre care au ratifi cat deja Constituţia. 

O a treia alternativă cuprinde renegocierea parţială şi aplicarea 
principiului „Schengen” şi „Euro”. Asta înseamnă opt-out pentru 
acele state membre care au respins Tratatul Constituţional, pentru 
ele rămânând în vigoare Tratatul de la Nisa. Această metodă ar 
aduce însă inefi cienţă în procesul decizional-legislativ al UE şi ar 
complica extinderea acesteia.

Ultima opţiune propusă se referă la scurtarea Constituţei şi 
înaintarea acesteia guvernelor, spre ratifi care. În felul acesta, 
cetăţenii francezi şi danezi nu s-ar simţi stingheriţi în urma 
votului negativ şi toate statele membre ar rămâne în continuare 
implicate. Posibilitatea aceasta este legată de propunerea de a avea 
un „referendum european”, ideea aparţinând unor parlamentari 
europeni. Acest referendum însă implică anumite probleme, cum 
ar fi  lipsa existenţei unei identităţi europene. Cetăţenii prezintă 
difi cultăţi în a dori sau înţelege conceptul de cetăţean european. 
Pe lângă acest aspect, mai trebuie menţionat faptul că anumite 
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ţări interzic realizarea unui asemenea referendum, spre exemplu 
Germania (Kuhnhardt, L., 2006).

5. Laurent Pech

Acesta propune ca UE să funcţioneze în continuare pe baza 
Tratatului de la Nisa, atâta timp cât nu mai există alte extinderi 
în afară de Bulgaria şi România. Mai mult, dacă anumite state 
membre doresc o integrare europeană mai profundă în anumite 
domenii, pot benefi cia de prevederile articolului 43 din Tratatul 
UE care se referă la „ cooperarea consolidată”. 

Mai departe, autorul menţionează că utilizarea termenului de 
„constituţie” trebuie reconsiderată. În opinia sa, alegerea acestui 
cuvânt nu a fost tocmai o decizie înţeleaptă. Prin „constituţie”, 
votanţii înteleg „nealterabilitate”, iar în Franţa poate să ridice 
aşteptări (Pech, 2006).

6. Valerie Giscard d’Estaing 

Fostul preşedinte francez şi fost preşedinte al Convenţiei 
Europene opinează spre refacerea Tratatului. Dacă statele membre 
consideră în mod serios că bazele Tratatului de la Nisa nu sunt 
viabile pentru o bună funcţionare a 27 de state membre, atunci 
dezbaterea ar trebui concentrată numai pe părţile „sui generis” ale 
Constituţiei, adică Partea I şi Partea a II-a, ce conţin instituţiile 
UE şi, respectiv, Carta Drepturilor Fundamentale. Acestea ar 
trebui ratifi cate prin vot popular. Dar sugestia sa de a nu renunţa 
nici la Partea a III-a, aceasta fi ind ratifi cată de către parlamentele 
naţionale, pare improbabilă (D’Estaing, 2006).

7. Guy Verhofstadt

În cartea intitulată „Statele Unite ale Europei”, prim-ministrul 
belgian stabileşte un scenariu deja întâlnit. Două treimi din statele 
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membre să fi e guvernate de Constituţie, iar relaţia cu celelalte state 
membre care nu au ratifi cat-o se va baza pe regulile actuale. Acest 
lucru este însă nerealist. Chiar dacă sub legislaţia internaţională 
publicarea unui asemenea scenariu este posibil, statele membre  
s-ar afl a în imposibilitatea practică de a colabora sub diverse reguli 
de vot sau compunere instituţională (Verhofstadt, 2005).

9. Jurgen Hubermas

Filosoful german argumentează importanţa defi nirii unor limite 
geografi ce ale Uniunii în Constituţie. Aceasta din urmă nu trebuie 
să pună o importanţă atât de accentuată asupra chestiunilor de 
competenţă şi cum anume ar trebui acestea distribuite între 
autorităţi. Delimitarea competiţională trebuie să fi e revizuită în 
momente dinainte stabilite, astfel încât Europa să înveţe din orice 
consecinţe. 

De asemenea, autorul accentuează importanţa păstrării legăturii 
dintre instituţiile UE şi cele naţionale. În acest sens, parlamentarii 
europeni ar trebui să îşi păstreze locurile în parlamentele naţionale, 
iar Comitetul Regiunilor ar trebui transformat într-o cameră care 
să dea actorilor regionali o mai mare infl uenţă asupra politicii 
europene (Hubermas, 2001).

Câteva remarci: 

Voi sublinia câteva din contribuţiile menţionate de textul 
constituţional pe diverse aspecte.

• Majoritatea califi cată
Din 1 Noiembrie 2009, la propunerea Comisiei, Consiliul 

de Miniştri ar decide în baza opiniilor a cel puţin 55 la sută din 
membrii săi, incluzând cel puţin 15 dintre ei care să reprezinte cel 
puţin 65 la sută din populaţia UE.
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• Fiscalitate şi Cultură
Menţinerea unanimităţii pentru toate prevederile legate de 

fi scalitate şi cultură

• Crearea de noi instituţii
Consiliul European (summitul) şi Banca Centrală Europeană ar 

fi  recunoscute ca instituţii.

• Preşedintele Consiliului European
Consiliul European ar fi  condus de o persoană importantă, 

aleasă de statele membre, pentru un mandat de doi ani şi jumătate, 
reprezentând Uniunea.

• Ministrul European pentru Afaceri Externe
Acesta ar prezida întâlnirile miniştrilor de Afaceri Externe 

în Consiliu şi, în acelaşi timp, ar fi  şi vicepreşedintele Comisiei, 
responsabil cu afaceri externe.

• Drepturile Fundamentale
Carta Drepturilor Fundamentale este inclusă în Tratatul 

Constituţiei, în partea a III-a.

• Parlamentul European
Ar avea maximum 750 de membri, împărţiţi între statele 

membre (minimum 6, maximum 96).

• Comisia
Până în 2014, Uniunea ar avea un singur comisar per stat 

membru. Începând cu 2014, numărul acestora se va fi  redus, 
corespunzător cu două treimi din statele membre, prin rotaţie.

• Curtea Europeană de Justiţie
Aceasta ar deveni Curtea de Justiţie a Uniunii. Ar avea 

jurisdicţie atât în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, cât şi 
în anumite aspecte ale politicii externe. 
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• Parlamentele naţionale
S-ar fi  introdus consultarea preliminară a parlamentelor 

naţionale, pentru o mai bună supraveghere a principiului 
subsidiarităţii.

• Buget
S-ar introduce o nouă procedură bugetară şi un cadru fi nanciar 

multianual.

• Instrumente legale
Constituţia se limitează la şase instrumente legale – Lege 

Europeană, Cadrul Legii Europene, Regulamente Europene, 
Regulamente Europene Delegate şi recomandări/opinii.

• Simboluri ale Uniunii
Introducerea unui motto European – Unitate în diversitate

• Opt-out
Posibilitatea statelor membre să părăsească UE (condiţionat)
Introduce o mai clară defi niţie a compeţentelor exclusive şi a 

celor împărţite ale UE, pe de o parte, şi domenii de sprijin, co-
ordonare sau acţiuni complementare, pe de altă parte.

• Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor 
ar fi  compus din maximum 350 de membri, pentru un mandat de 
cinci ani.

• Politica Judiciară
Crearea unui Procuror Public European şi întărirea Europol.

• Politica de Coeziune
Introducerea principiului solidarităţii între statele membre

• Introducerea unui drept popular de initiaţivă (minimum 1 
milion de cetăţeni) care poate conduce la realizarea unei propuneri 
legislative din partea Comisiei, cum ar fi  chestiunile de mediu.
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• Revizuirea Tratatelor – o procedură mai simplifi cată

• Un singur document – Tratatul Constituţiei ar înlocui Tratatele 
fondatoare, exceptând Tratatul Euratom (Depondt, 2006).

Ieşirea parţială din criză. Tratatul reformator

În urma reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, din 
21-23 iunie 2007, statele membre au ajuns relativ uşor la un 
acord privind terminologia amendamentelor la tratate, eliminând 
orice element de factură Constituţională. Tocmai de aceea, nu va 
exista un nou tratat unic al UE, ci se vor amenda cele trei tratate 
fundamentale, iar noile texte nu vor include termenul „Constituţie” 
sau referiri la simboluri de factură statală ale UE, precum steagul, 
imnul sau mottoul (Radu Şerban, 2007).

Un pachet de reforme instituţionale minime a fost convenit 
la summitul din 21-23 iunie 2007. O nouă Conferinţă 
Interguvernamentală (CIG) a fi nalizat noul text la sfârşitul anului 
2007, de aşa manieră încât să poată fi  ratifi cat înaintea alegerilor 
parlamentare din 2009 (Radu Şerban, 2007). 

Printre reformele aduse, menţionăm: 

• UE va avea personalitate juridică, un preşedinte ales şi un înalt 
reprezentant de politică externă. Toate textele ofi ciale vor înlocui 
cuvântul „Comunitate” cu termenul de „Uniune”.

• Ponderarea votului în Consiliul UE, prin dubla majoritate 
(populaţie şi număr de state), se va introduce doar din 2014 
(pentru Polonia, din martie 2017), până atunci rămânând în 
vigoare actualul sistem (de la Nisa), conform căruia României îi 
revin doar 14 voturi, urmată de Olanda, cu 13 voturi. 

• Se va schimba componenţa Parlamentului European şi a 
Comisiei Europene, cu puteri sporite pentru Preşedintele Comisiei. 
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Carta drepturilor fundamentale nu va face parte din textul 
tratatelor, însă va avea putere juridică. Marea Britanie a cedat 
în privinţa personalităţii juridice a UE şi a supremaţiei dreptului 
comunitar, printr-un compromis conform căruia CIG va adopta o 
declaraţie recunoscând această supremaţie. La solicitarea Olandei 
şi Cehiei, termenul maxim dat parlamentelor naţionale pentru 
examinarea propunerilor legislative europene va creşte de la 6 
săptămâni la 8 săptămâni. Se consolidează mecanismul de control 
al subsidiarităţii, aşa încât dacă un proiect de act european este 
contestat de majoritatea simplă a parlamentelor naţionale, Comisia 
trebuie să reexamineze actul.

• Numărul comisarilor va fi  redus de la 27 la 15 (Radu Şerban, 
2007).

Se prevede posibilitatea înfi inţării unui post de Procuror Public 
European din partea Eurojust – instituţie juridică responsabilă 
cu investigarea, punerea sub acuzare, trimiterea în judecată a 
încălcărilor intereselor fi nanicare ale UE. Astfel, îşi va exercita 
funcţiile de procuror direct în curţile competente ale statelor 
membre. 

Tratatul pune capăt sistemului UE format din trei piloni, prin 
crearea a două instituţii de drept: o versiune modifi cată a Tratului 
Uniunii Europene, TEU (cel adoptat la Nisa în 2001), şi Tratatul de 
Funcţionare a UE (reprezentând noua denominare a prezentului 
Tratat al Comunităţii Europene, TEC). 

Să ne aducem aminte: Tratatul de la Roma este cel care a insti tuit 
Comunitatea Economică Europeană (EEC). Tratatul de la Maastricht a 
eliminat cuvântul „Economic” şi, din acest moti v, tratatul este cunoscut 
sub numele de Tratat de insti tuire a Comunităţii Europene sau Tratatul 
CE. Acesta a fost însă modifi cat de către cele ce au urmat, Tratatul de la 
Nisa a încercat să consolideze toate tratatele existente într-unul singur, 
dar Tratatul CE a rămas o secţiune de sine stătătoare în cadrul acestuia. 
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Primul pilon, Comunitatea Europeană, cuprinde domenii 
precum: piaţa unică, comerţ, politica de mediu, agricultură şi 
concurenţă. 

Al doilea pilon, Politica Externă şi de Securitate Comună, 
împreună cu primul, sunt guvernate de Tratatul Uniunii 
Europene. 

Al treilea pilon, Justiţie şi Afaceri Interne, nu se afl ă sub 
jurisdicţia UE, dar numeroasele Tratate au modifi cat treptat şi 
acest aspect. Astfel, Tratatul de la Amsterdam a mutat chestiunea 
azilului, imigraţiei şi cooperării judiciare, de drept civil, din 
pilonul doi în pilonul unu (Abordarea britanică la Conferinţa 
Interguvernamentală a UE, 2007).  

Tratatul de Reformă va trece în pilonul întâi şi ceea ce a mai 
rămas din pilonul trei: cooperare poliţienească şi judiciară de 
drept penal. 
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VIII. DINAMISMUL POLITIC AL UNIUNII 
EUROPENE

Asemenea Curţii Europene de Justiţie în domeniul  aplicării 
legii, Uniunea Europeană se manifestă într-un mod dinamic 
pe scena politică internaţională. Una dintre cele mai aprinse 
dezbateri politice datorate tocmai comportamentului dinamic al 
UE este cea legată de pilonul doi, şi anume Politica Externă şi de 
Securitate Comună (PESC), incluzând proiectul de dezvoltare a 
unei Politici Europene de Securitate şi Apărare (PESA). Acesta din 
urmă a fost lansat în cadrul Consiliului European de la Cologne 
(3-4 iunie 1999), ca parte distinctivă a Politicii Externe şi de 
Securitate Comună, având ca obiectiv completarea şi întărirea 
capacităţii externe a UE de a acţiona prin dezvoltarea forţelor 
civile şi militare necesare prevenirii şi administrării confl ictelor şi 
situaţiilor de criză. În anul 2001, s-a recunoscut în mod ofi cial, 
printr-o declaraţie comună a Consiliului European de la Laeken, 
capacitatea UE de a conduce operaţii de stabilizare a situaţiilor 
de criză. Se pot consemna demersurile Uniunii Europene în 
gestionarea situaţiilor de securitate atât în Balcani şi Caucaz, cât şi 
în Africa, Orientul Mijlociu şi Asia.

În perioada 19-20 iunie 2003, la Thessaloniki,  Consiliul 
European a chemat instituţiile abilitate să întreprindă 
acţiunile necesare creării, în decursul anului 2004, a unei 
agenţii interguvernamentale în domeniul apărării, cercetării  şi 
armamentelor. 

Prin urmare, în acest moment UE benefi ciază de serviciile 
Agenţiei Europene de Apărare, care ar fi :

- dezvoltarea celor mai bune capacităţi în domeniul 
managementului situaţiilor de criză;
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- promovarea şi întărirea cooperării europene în domeniul 
armelor;

- întărirea bazei de apărare industrială şi tehnologică şi crearea 
unei pieţe europene a echipamentului de apărare;

- întărirea efi cacităţii cercetării europene în domeniul apărării 
şi tehnologiei. 

Există multe obstacole în calea unei dezvoltări de politică externă 
comună a UE. După cum vom vedea în continuare, politicile de 
securitate şi de apărare sunt legate intrinsec de politica externă 
şi prezintă aspecte extrem de sensibile pentru statele membre. 
Mai departe, UE nu este un stat şi, prin urmare, nu are acelaşi 
dat precum un stat în privinţa politicii externe. În mod notabil, 
nu există un teritoriu naţional de protejat şi niciun interes social, 
economic şi cultural de promovat. 

Teritoriul actual (căci UE este în expansiune) nu aparţine 
Uniunii Europene, aşa cum teritoriile naţionale aparţin statelor, 
iar interesele sociale, economice şi culturale ale UE nu sunt 
clare. Multe state membre, în special cele mari, cu o vastă istorie 
de infl uenţă pe scena internaţională sunt reluctante în a pierde 
controlul asupra unei politici asociate atât de mult cu infl uenţa, 
suveranitatea şi identitatea naţională. Mai departe, anumite ţări 
membre au relaţii mai speciale cu anumite părţi ale lumii şi sunt 
foarte interesate să păstreze aceste relaţii aşa cum sunt. 

Din când în când, mai există şi diferenţe ideologice de politică 
externă între statele mebre, fapt care împiedică încă o dată crearea 
unei asemenea politici comune. 
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1. EVOLUŢIA POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE    
COMUNĂ (PESC) ŞI A POLITICII EXTERNE DE SECURITATE 
ŞI APĂRARE (PESA)

Deşi subiectul sensibil al PESC începuse să fi e transferat puţin 
câte puţin către Bruxelles încă de prin anii ‘70, abia în 1992, odată 
cu Tratatul de la Maastricht, a căpătat o bază legală (Titlul V, al 
doilea pilon UE). Au urmat Tratatul de la Amsterdam (1997), 
Tratatul de la Nisa (2001) şi Tratatul Reformator care, dacă va fi  
ratifi cat, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2009. 

● Tratatul de la Maastricht oferă PESC următoarele 
instrumente de lucru:

a) Poziţii comune, conform cărora Statele Membre trebuie să 
implementeze politici naţionale conforme cu poziţia adoptată de 
Uniune pe diverse teme specifi ce. 

b) Acţiuni comune care sunt de fapt acţiuni operaţionale ale 
Statelor Membre sub auspiciul PESC.

● Tratatul de la Amsterdam (1997) a adăugat încă un 
instrument Politicii Externe şi de Securitate Comună, şi anume: 
Strategii comune. 

Consiliul European defi neşte consensual Strategiile Comune, în 
domenii în care Statele Membre  au interese comune. Este bine de 
menţionat rolul Consiliului de Miniştri în a recomanda Consiliului 
European să defi nească strategii comune. 

Regula generală spune că deciziile afl ate sub pilonul PESC necesită 
unanimitate în Consiliul de Miniştri. Există şi excepţii, prin apli-
carea votului majorităţii califi cate: atunci când se adoptă decizii 
de aplicare a strategiilor comune defi nite de Consiliul European 
şi atunci când se implementează o acţiune comună sau o poziţie 
comună defi nite de Consiliul European (în acest caz este prevăzută 
o clauză pentru blocarea acestui tip de vot – dacă există motive 
importante, de interes naţional, pentru a o face). 
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Tot Tratatul de la Amsterdam a introdus şi rolul Înaltului 
Reprezentant al PESC, care îndeplineşte îndatoririle Secretarului-
General al Consiliului Uniunii Europene (sau al Consiliului de 
Miniştri). Acesta asistă Consiliul în pregătirea, formularea şi 
implementarea deciziilor din domeniul PESC. Reprezentarea 
externă îi aparţine atât lui Javier Solana (Înaltul Reprezentant al 
PESC actual), cât şi celei ce numim Troika: ministrul Afacerilor 
Externe din ţara care deţine preşedinţia UE, Înaltul Reprezentant 
al PESC şi comisarul responsabil cu Relaţiile Externe. 

Trei Consilii Europene sunt extrem de relevante în dezvoltarea 
PESC si PESA: 

În iunie 1999, la Summitul de la Cologne, s-a semnat o declaraţie 
importantă de Consolidare a Politicii Comune de Securitate şi 
Apărare. Deşi la acea vreme apărea termenul „Comun”, în actele 
ofi ciale nu se foloseşte această denominare. 

Summitul de la Helsinki, din decembrie 1999, marchează crearea 
Forţei de Reacţie Rapidă Europeană (FRRE), independentă de 
NATO, cu scopuri de natură umanitară şi de menţinere a păcii. 
Din această perspectivă, statele membre s-au angajat ca până în 
2003 nivelul corp de armată FRRE să aibă 50-60.000 de oameni, 
dispunând de capacităţile de logistică, sprijin de luptă, elemente 
navale şi aeriene. 

În iunie 2000, la Summitul de la Feira, a fost adăugat un 
obiectiv non-militar, prin care statele membre se obligă să pună 
la dispoziţie 5000 de ofi ţeri de poliţie în 30 de zile pentru situaţii 
de criză. 

● Tratatul de la Nisa (2001), care a intrat în vigoare în 2003, 
a făcut posibilă întărirea cooperării în implementarea acţiunilor 
comune şi  a poziţiilor comune, dacă era vorba de chestiuni lipsite 
de implicaţii de apărare sau militare. Mai departe, s-a consolidat 
rolul Comitetului Politic şi de Securitate, cu atribuţii proeminente 
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în cadrul PESA, fi ind responsabil cu politica operaţională de 
apărare a Uniunii. 

Tratatul de la Nisa a înfi inţat:
a) Comitetul Militar al Uniunii Europene, care oferă 

consiliere militară Comitetului Politic şi de Securitate (Comitetul 
Militar al UE este format din şefi  ai apărării, reprezentaţi de către 
delegaţii lor militari);

b) Stafful Militar al UE, care implementează deciziile şi 
politicile Comitetului Militar (Stafful Militar al UE cuprinde 
personal militar din statele membre).

● Tratatul de la Lisabona sau Tratatul Reformator, care a fost 
semnat de către şefi i de stat şi de guvern ai UE în decembrie 
2007, aduce importante schimbări în cadrul Politicii Europene 
de Securitate şi Apărare. Cea mai notabilă dintre aceste schimbări 
este cea legată de poziţia pe care o va ocupa Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate. Cu 
ajutorul Serviciului de Acţiune Externă Europeană (EEAS), acesta 
va fi  şi unul dintre vicepreşedinţii Comisiei Europene şi, practic, 
ministrul de externe al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, Tratatul 
fuzionează două posturi, cel de comisar responsabil cu relaţiile 
externe şi cel de Înalt Reprezentant, responsabil cu relaţile 
externe, într-un singur post. 

Prin urmare, se pune întrebarea dacă nu cumva, în acest fel, UE 
va vorbi printr-o singură voce în domeniul PESC şi PESA? Şi dacă 
da, care sunt avantajale, dezavantajele, opiniile pro şi contra ale 
acestei idei? 

Un alt aspect controversat din textul Tratatului Reformator 
este cel referitor la clauzele de apărare mutuală şi de solidaritate. 
Aceste clauze au devenit motiv de îngrijorare, pentru că obligă 
statele membre să îşi ofere asistenţa în cazul agresiunii armate 
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sau a atacurilor teroriste. Mai mult, prin fereastra creată sub 
denumirea de Cooperare Structurată Permanentă din art. 28 A, 
alineatul 6, cele mai mari state membre (în sensul capacităţilor 
militare şi angajamentelor) pot să coopereze în chestiuni de 
securitate şi apărare. Criticile nu au întârziat să apară, susţinând 
pericolul formării unei Europe în jurul celor patru: Germania, 
Franţa, Italia şi Marea Britanie. 

Un mod folositor de a vedea cam cât de departe a mers politica 
de securitate şi apărare a UE este acela de a distinge trei feluri sau 
niveluri ale politicii (Nugent, 2003):

O politică de securitate soft, focalizată pe promovarea păcii şi 
securităţii şi care foloseşte mijloace non-militare pentru a-şi atinge 
scopul. De exemplu: extinderea UE sau Pactul de Stabilitate pentru 
Sud-Estul Europei, care cuprinde domenii precum comerţul, 
ajutorul sau cooperarea politică. 

O politică de securitate hard, care implică folosirea 
capacităţilor militare pentru rezolvarea confl ictelor, menţinerea 
păcii şi monitorizarea păcii. Sunt, de fapt, cele prevăzute în 
Misiunile Petersberg, încorporate în TUE la Amsterdam şi care 
sunt prevăzute pentru FRRE. 

O politică de Apărare, aşa cum o înţelegem în mod tradiţional, 
având ca prioritate folosirea forţei militare pentru apărarea 
teritoriului. Iniţiativa din 2004 a celor patru (Franţa, Germania, 
Belgia şi Luxembourg) este o propunere de consolidare a 
cooperării în domeniul apărării prin intermediul PESA. Criticii 
spun că aceasta ar însemna crearea unei Europe cu viteze multiple 
de dezvoltare şi că ar aduce tensiune în cadrul relaţiilor NATO. 
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2. DEZBATERILE TRATATULUI REFORMATOR

Trecerea treptată, dar puternică, de la prerogativele naţionale 
ale securităţii şi politicii externe la nivelul comunitar, precum şi 
includerea principiului supremaţiei dreptului comunitar în textul 
Tratatului Reformator, consacrat până în prezent numai pe cale de 
jurisprudenţă, au stârnit dispute la nivel european tocmai pe tema 
dinamismului dovedit de Uniunea Europeană.

 Sally Mc Namara (2008) afi rma că Tratatul de Reformă reţine 
toate componentele esenţiale unui superstat UE, incluzând o 
singură personalitate legală, o preşedinţie UE permanentă, un 
procuror public permanent şi poziţia ministrului de externe văzută 
ca o singură voce a Uniunii pe planul relaţiilor internaţionale. Cu 
o singură personalitate juridică Bruxelles-ul va semna acorduri 
internaţionale pe seama statelor membre. Mai departe, Sally 
McNamara afi rma că toate aceste treceri, dinspre naţional spre 
european, ale unor arii sensibile: securitate, apărare şi energie 
chiar – domenii în care SUA găseşte cea mai mare deschidere în 
negocierile bilaterale – reprezintă un pericol la adresa relaţiilor 
anglo-americane (prin analogie, ar putea reprezenta un pericol 
pentru relaţiile oricărui stat membru cu SUA?).  Mai presus de 
acestea, Tratatul de Reformă subliniază ambiţia UE de a deveni 
o putere globală, provocând poziţia de lider a Americii pe scena 
internaţională. 

Pe de altă parte, ministrul de externe al Irlandei, Dermot 
Ahern (2008), spune că  „Tratatul de Reformă reduce birocraţia, 
inefi cienţa, accelerează  procesul de decizie şi oferă cetăţenilor o 
Europă mai clară”. 
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Un grup de experţi ai think-tank-ului Coalition for Reform 
Treaty  susţin că schimbările aduse de textul Tratatului nu 
diminuează capacitatea statelor membre de a-şi conduce politica 
externă. Guvernele membre vor fi  legate să urmeze politicile 
comune asupra cărora au căzut de acord, lucru care se întâmplă 
deja. Dacă nu s-a convenit asupra unei politici comune, nu va 
fi  nicio constrângere asupra vreunui stat membru să urmeze o 
anume politică externă (eventual, o obligaţie de consultare). Statele 
membre sunt obligate să acţioneze/să vorbească în concordanţă 
cu politica comună convenită. 

Cu siguraţă, cele mai aprige discuţii vin din partea actorilor 
politici britanici. De pildă, fostul prim-ministru al Marii Britanii 
(1997–2007), Tony Blair (2007), afi rmă: „cel mai important 
aspect al noului tratat este faptul că permite Uniunii Europene să 
înainteze în chestiunile care contează cu adevărat. De prea multă 
vreme am fost reţinuţi în dezbaterea despre instituţii. Odată cu 
creşterea de la 15 la 27 de state membre, schimbarea este esenţială, 
iar cu acest acord ne putem concentra asupra unor chestiuni cu 
adevărat importante: securitatea energetică, crima organizată 
şi terorismul, globalizarea, extinderea UE şi concretizarea vocii 
europene pe plan internaţional”.

Criticii britanici ai acestui tratat susţin că există pericolul ca state 
precum Marea Britanie sau Franţa să îşi piardă locul în Consiliul 
de Securitate. Think-tank-ul Coalition for Reform Treaty infi rmă 
această posibilitate, aducând în vedere Carta Naţiunilor Unite, 
care nu prevede posibilitatea ca „non-nation state”, precum UE, 
să devină membri. Invitaţia Înaltului Reprezentant de a se adresa 
Consiliului de Securitate pe chestiuni asupra cărora UE are o 
poziţie comună este deja o practică, prevăzută chiar şi în tratate, şi 
în general este văzută ca o valoare adăugată opiniilor exprimate de 
cele 27 de state membre şi nu ca o singură părere. 
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Aceeaşi experţi ai think-tank-ului menţionat mai sus arată că 
introducerea votului majorităţii califi cate pentru politica energetică 
va elimina posibilitatea ca anumite ţări să nu liberalizeze piaţa 
energetică în numele patriotismului economic. Aceştia îşi menţin 
pozitivismul şi faţă de promovarea unei colaborări mai puternice 
la nivel UE împotriva crimei şi imigraţiei ilegale. „Este fi resc – 
susţin aceştia – ca acţiunile comune să dea rezultate mai bune 
decât cele naţionale”. Scepticii însă, atacă dur faptul că pe viitor, 
potrivit Tratatului Reformator, deciziile în aceste domenii vor fi  
luate prin votul majorităţii califi cate, fapt ce ar putea prejudicia 
libertatea de acţiune, de alegere a statelor membre, nefi ind 
necesară unanimitatea pentru a se întreprinde vreo acţiune la nivel 
UE. Tabăra adversă acestei păreri afi rmă că există atât varianta 
opt-in/opt-out clause (ieşire/intrare), cât şi varianta emergency 
brake (încălcare de urgenţă), prevăzută pentru dreptul penal, care 
prevede că o ţară membră poate deferi o propunere de directivă 
Consiliului European pentru a cere unanimitate, înainte ca ea să 
fi e adoptată de întreaga UE. 

Observăm astfel şi impactul pe care Tratatul Reformator  îl 
produce şi în pilonul trei al UE, Justiţie şi Afaceri Interne. În primul 
rând, în domeniul Libertăţii, Securităţii şi Justiţiei, procedura 
standard va fi  codecizia. Prin urmare, vor fi  afectate următoarele 
arii:

- cooperare poliţienească şi judiciară în chestiuni penale;
- migrare legală şi integrare a cetăţenilor din terţe ţări;
- măsuri legate de cetăţenii non-UE care fac subiectul cererii de 

vize şi reguli privind un format uniform  de vize. 

Noul cadru instituţional îi oferă Curţii Europene de Justiţie, 
în principiu, jurisdicţie generală în interpretarea şi revizuirea 
validităţii actelor adoptate în domeniul Libertăţii, Securităţii şi 
Justiţiei. Aşa cum spuneam, integrarea în domeniul justiţiei şi 
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afacerilor interne nu a fost prevăzută iniţial în Tratatul CE. În timp, 
s-a dovedit necesară armonizarea protecţiei şi a acesului la justiţie 
a fi ecărui cetăţean. Astfel, s-a creat ceea ce numim Spaţiul de 
Libertate, Securitate şi Justiţie. Mai departe, crearea unui spaţiu 
judiciar comun ar înlesni probabil viaţa cetăţenilor UE. Crearea 
Eurojust (care facilitează cooperarea între autorităţile naţionale de 
urmărire penală, în cazul investigaţiilor ce implică mai multe state 
membre), împreună cu crearea mandatului de arest european, sunt 
exemple de cooperare judiciară europeană. În materie de drept 
civil, UE a adoptat o legislaţie care oferă posibilitatea aplicării 
deciziilor judecătoreşti în cazuri transfrontaliere care implică: 
divorţuri, separare de drept, custodia copiilor, pensie alimentară, 
astfel încât o hotărâre judecătorească emisă într-un stat membru 
să poată  fi  aplicată în orice alt stat membru. UE a mai adăugat 
şi cazurile unor acţiuni civile de amploare redusă şi indubitabile, 
cum sunt recuperarea creanţelor şi falimentul. 

Carta Drepturilor Fundamentale, care a căpătat statut legal 
(excepţie fac Marea Britanie şi Polonia, care au refuzat) şi crearea 
unei personalităţi juridice a UE, reprezintă schimbări importante 
şi de întărire a edifi ciului european. Tratatul Reformator prevede 
aderarea UE la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin 
urmare aceasta va deveni direct răspunzătoare în faţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului pentru drepturile din conţinutul 
Convenţiei. Rămâne de văzut dacă acest aspect va fi  ratifi cat de 
toate statele membre. 

Multe dintre politicile interne ale UE au o dimensiune externă 
semnifi cativă, accentuând dinamismul politic al Uniunii. 

De exemplu, politica transportului implică atât ţările vecine 
care fac parte din aranjamentele de tranzit,  cât şi ţările mai 
îndepărtate, cu care au loc discuţii pe teme de transport aerian 
sau maritim. Politica energetică implică discuţii cu ţările care sunt 
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de fapt furnizorii de energie, discuţii despre accesul şi condiţiile 
de acces la energie. Politica de mediu include cooperarea cu ţările 
mai mult sau mai puţin implicate în chestiuni precum schimbarea 
climatică şi a  aspectelor  poluării. Sigur că UE nu are puteri de 
Tratat explicite pentru a reprezenta ţările membre, dar Curtea 
Europeană de Justiţie a stabilit că UE (mai precis Comunitatea, 
deci primul pilon) are puteri externe în privinţa politicilor care cad 
în jurisdicţia sa internă. Doar referitor la în ce măsură sau cât de 
mari să fi e aceste puteri, au fost contestaţii de-a lungul timpului. 

Aranjamentele procedurale prin care UE încheie acorduri 
externe pe chestiuni de politică internă sunt prevăzute la Articolul 
300 din TCE. Pentru aceste acorduri se aplică însă proceduri 
diferite, în funcţie de caz. Un acord fără implicaţii bugetare sau 
implicaţii instituţionale bugetare se va realiza sub Articolul 133, 
cu condiţia ca Parlamentul European să fi e consultat.  Dimpotrivă, 
acordurile de cooperare sau asociere fac subiectul unei proceduri 
mai difi cile: unanimitate din partea Consiliului pentru acorduri 
de asociere şi avizul PE pentru acorduri de cooperare şi toate 
acordurile de asociere. Pe lângă această procedură complicată, 
mai avem şi faptul că UE nu are drept exclusiv să negocieze în 
toate discuţiile externe legate de politicile sale interne, având 
concurenţa statelor membre.  Pe de altă parte, atunci când are 
competenţă exclusivă, cum este cazul politicii de pescuit, Comisia 
Europeană acţionează ca unic reprezentant şi negociator. Iar 
dacă există competenţă mixtă, aşa cum e cazul politicii de 
transport, Comisia acţionează în numele UE şi reprezentanţii 
naţionali acţionează în numele statelor membre. Prin urmare, 
putem concluziona că distribuţia competenţelor este extrem de 
complexă în anumite zone politice. 

Această complexitate poate atrage confuzie sau chiar slăbiciune, 
dar impactul nu trebuie exagerat. Aşa cum Bretherton şi Vogler 
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(1999) remarcă, în politica de mediu UE este un actor şi o voce 
infl uenţabilă în peste 30 de acorduri multilaterale. 

Pe chestiunea schimbării climatice a jucat un rol extrem 
de important în a aduce în Protocolul de la Kyoto, din 1997, 
prevederea reducerii emisiilor de gaze în atmosferă şi nu s-a 
dat la o parte de la ceea ce s-a propus atunci, nici măcar în 
momentul când SUA şi-a retras aceste obiective din Protocol, 
în 2001. Tot în domeniul politicii de mediu, merită menţionat 
Programul European cu privire la Schimbarea Climei (ECCP), 
lansat în iunie 2000, având ca obiectiv identifi carea, dezvoltarea 
şi implementarea tuturor elementelor necesare unei strategii UE 
în vederea implementării Protocolului de la Kyoto. Mai departe, 
instrumentul concret, Schema Uniunii Europene cu privire la 
Comercializarea Gazelor cu Efect de Seră (ETS) este cea mai 
semnifi cativă contribuţie adusă ECPP.  Aceasta din urmă este cea 
mai mare schemă de comercializare a gazelor cu efect de seră din 
lume, constituind astfel un pilon major al politicii de mediu din 
Uniune. 

Putem concuziona că UE este într-o continuă dezvoltare  pe 
scena politică internaţională, manifestând deja infl uenţe majore 
în cadrul  politicii de mediu sau de comerţ pe de o parte, şi 
infl uenţe mai reduse în cadrul politicii externe şi de securitate, 
pe de altă parte. Întrebarea centrală este dacă UE îşi va extinde 
puterile şi în aceste din urmă domenii şi în ce măsură? 

europa_10_septembrie_2008_fara p169   169europa_10_septembrie_2008_fara p169   169 10.09.2008   08:38:4110.09.2008   08:38:41



 170

3. INFLUENŢE ASUPRA UNIUNII EUROPENE

Existenţa confl ictelor legate de pierderea din suveranitatea 
naţională a statelor membre reprezintă un obstacol major în a 
realiza un proces de decizie foarte efi cient al politicii UE. Dar, în 
acelaşi timp, este vital ca voinţa statelor membre să fi e cuprinsă 
în acest proces, dacă se doreşte unul democratic şi, desigur, încă o 
dată, efi cient, pentru că trebuie să reprezinte interesele celor care 
locuiesc în Uniunea Europeană.

În acest sens, al reprezentării intereselor, se creează diverse 
canale de infl uenţă politică. Astfel, să luăm pentru început 
guvernele statelor membre, deoarece acestea sunt în poziţia şi în 
măsura cea mai probabilă să aibă cele mai strânse relaţii, atât cu 
Comisia Europeană, cât şi cu Consiliul de Miniştri. 

În primul rând, comisarii din cadrul CE nu acţionează ca nişte 
reprezentanţi guvernamentali; totuşi, în mod fi resc, ar putea să 
încline sau să manifeste un interes anume  faţă de o propunere cu 
implicaţii pentru ţara din care provin. Mai trebuie menţionaţi şi 
reprezentanţii permanenţi, care îşi realizează o adevărată reţea de 
contacte din cadrul CE. Grupurile de experţi ce formează comitetele 
de consiliere ale CE sunt formate tot din reprezentanţi care provin 
din partea guvernelor. Nu trebuie înţeles acest aspect de infl uenţă 
ca fi ind neapărat un lucru greşit, imoral. Este oarecum cu două 
tăişuri: propunerile de lege pot fi  mult mai legate şi mai apropiate 
de realităţile din ţările membre, dar, în acelaşi timp, dacă există o 
infl uenţă disproporţionată în anumite sectoare cheie, aşa cum s-a 
întâmplat în agricultura Franţei, atunci nu îl mai putem privi ca pe 
un aspect pozitiv. 

Guvernele naţionale pot infl uenţa Consiliul de Miniştri, astfel, 
statele cele mari, cu mai multe voturi în Consiliu, vor avea o mai 
mare greutate (şi din cauza faptului că ţările cele mici urmează de 
multe ori voinţa celor mari). Pe urmă, Şefi i de Guvern se ocupă de 
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chestiunile politice majore ale UE, legătura formală dintre capitala 
internă şi Bruxelles este coordonată în general prin Ministrul de 
Externe, Ministrul de Finanţe/Economie. Majoritatea ministerelor 
din ţările membre şi-au ajustat structura internă pentru a întâlni 
aşteptările UE. 
Şi parlamentele naţionale infl uenţează, deşi într-o măsură 

mai mică, dezvoltarea UE. Guvernele îşi consultă, de regulă, 
parlamentele pe chestiunile majore, cum ar fi  cele de extindere a 
UE, modifi cări ale Tratatelor, bugetul UE, dar în celelalte cazuri 
depinde de stat. În toate parlamentele însă, s-au înfi inţat Comitete 
sau Comisii pe chestiuni specifi ce UE. Mai există şi posibilitatea 
ca miniştrii să apară în faţa parlamentelor şi să explice anumite 
chestiuni legate de UE. Unii parlamentari şi-au consolidat relaţiile 
cu colegii lor parlamentari europeni, iar în unele parlamente, cum 
ar fi  cel belgian de exemplu, Comitetele speciale pentru Afacerile 
Uniunii Europene includ şi parlamentarii europeni. 

Autorităţile locale şi regionale infl uenţează procesul de decizie 
şi legislativ al UE prin Comitetul Regiunilor, prin birourile şi 
reprezentanţele pe care le au la Bruxelles şi care practică lobby, 
stabilesc contacte şi apără interesele celor interesaţi, acţionând 
ca nişte adevăraţi intermediari între UE şi regiuni/localităţi. Mai 
există în acest sens şi numeroase fi rme de consultanţă cu birouri la 
Bruxelles, care pot face această legătură. 

Părerea cetăţenilor Uniunii Europene este cel mai bine expri-
mată prin: referendumurile prevăzute de legea lor naţională, 
alegerile europarlamentare şi naţionale, prin partidele politice, 
grupurile secţionale de interese pe care şi le stabilesc cetăţenii, 
prin cunoscutele Eurobarometre de opinii la nivel Comunitar şi 
prin diversele măsurători la nivel naţional. Modul sau măsura în 
care guvernele răspund la aceste opinii depinde totuşi de ideologia 
lor politică, percepţia asupra importanţei acelor opinii şi… timpul 
până la următoarele alegeri (Nugent, 2003). 
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4. RELAŢIILE UE CU MARILE FORURI INTERNAŢIONALE

Relaţiile UE-NATO

Conceput în mare măsură ca un răspuns la tendinţele 
expansioniste ale Uniunii Sovietice, Tratatul de la Bruxelles 
(1948) reprezintă prima dovadă de cooperare a statelor europene 
după cel de-al Doilea Război Mondial. Odată cu Războiul Rece, 
statele vest-europene (Marea Britanie, Franţa, Belgia, Luxemburg 
şi Olanda)  au iniţiat un proces de consultări cu SUA şi Canada 
pentru a găsi răspunsuri la ameninţările de securitate cu care 
se confrunta Europa atunci. Acest dialog transatlantic a prins 
contur ofi cial la 4 aprilie 1949, prin semnarea Tratatului Nord-
Atlantic. Acesta formaliza angajamentul SUA şi al Canadei în 
susţinerea şi consolidarea securităţii europene. A urmat apoi 
crearea Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic (NATO), iar în 1950, 
prin numirea generalului D. Eisenhower în funcţia de Comandant 
Suprem Aliat din Europa (SACEUR), statele semnatare ale 
Tratatului de la Bruxelles decid integrarea propriei organizaţii în 
NATO. 

În 1954, la Paris, se modifi că Tratatul de la Bruxelles prin crearea 
unei noi organizaţii – Uniunea Europei Occidentale. 

Prin 1996, la o întâlnire a miniştrilor de relaţii externe NATO, 
s-a decis ca bunurile şi capacităţile Organizaţiei Tratatului Nord-
Atlantic să fi e disponibile şi operaţiilor managementului de 
criză, conduse de Uniunea Europei Occidentale (UEO). La acea 
vreme, UE nu dezvoltase încă o Politică Europeană de Securitate 
şi Apărare, iar Uniunea Europei Occidentale era considerată atât 
pilonul european al NATO, cât şi componenta defensivă a UE. 
Bunurile şi capacităţile NATO au fost făcute disponibile UEO în 
vederea îndeplinirii aşa-numitelor Misiuni Petersberg: misiuni 
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umanitare şi de salvare, misiuni de menţinere a păcii şi forţe 
combatante pentru managementul situatiilor de criză, inclusiv de 
instalare a păcii. 

După evenimentele de la 11 septembrie 2001, s-a decis 
extinderea spectrului de misiuni Petersberg pentru a include şi 
combaterea terorismului. Relaţia UE-NATO a căpătat noi acorduri 
numite Acordurile Berlin+, care prevedeau:

- garantarea accesului UE la capacităţile de planifi care NATO, 
în vederea derulării unei operaţii;

- prezumţia de disponibilitate pentru UE a capacităţilor şi 
mijloacelor colective ale Alianţei;

- identifi carea opţiunilor europene de comandă pentru 
DSACEUR (Deputy Supreme Allied Command Europe),  pe timpul 
derulării unei operaţii UE, cu recurs la mijloacele şi capacităţile 
NATO. 

În cadrul Acordurilor Berlin+ au avut loc operaţiunile 
Concordia – în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (31 martie 
– 15 decembrie, 2003) şi Althea – în Bosnia Herzegovina ( din 
2004 până în prezent). 

NATO şi UE lucrează împreună şi în afara Acordurilor Berlin + 
în Darfur, vestul Sudanului, pentru a pune capăt violenţelor 
din zonă. Atât NATO cât şi UE, fi ecare în felul său, încearcă să 
îmbunătăţească condiţiile de securitate şi stabilitate din Iraq. Just 
Lex este prima misiune civilă integrată din cadrul PESA,  având ca 
obiectiv consolidarea sistemului judiciar din Iraq prin formarea 
profesională a 770 de ofi ciali seniori ai Iraqului în UE (World 
Security Institute Project, 2008).

NATO şi UE se întâlnesc, la nivel de miniştri de externe, de două 
ori pe an, la nivel de ambasadori, cel puţin de trei ori pe semestru, şi 
la nivel de Comitete Militare, de două ori pe semestru. Comitetele 
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celor două organizaţii se întâlnesc în mod regulat, iar staffurile 
interacţionează tot timpul. Pe lângă acestea, au mai fost stabilite 
celule civile-militare, iar odată cu înfi inţarea Agenţiei Europene de 
Apărare, NATO a devenit un actor important al acesteia. 

Din punct de vedere operaţional, UE şi NATO trebuie să îşi 
împartă în mod precis obiectivele atunci când acţionează, pentru 
a nu se isca controverse, lucru care nu este foarte uşor de realizat. 
De exemplu, coordonarea UE-NATO în Darfur  s-a dovedit a fi  un 
proces politic complex, în care ambele organizaţii se zbăteau să îşi 
asume întâietatea  stabilizării situaţiei în Africa. Între cele două  au 
existat şi încă mai există controverse, legate inclusiv de tipurile de 
trupe speciale care provin atât din UE, cât şi din NATO. Ambele 
tipuri de trupe îşi asigură, practic, indivizii din cadrul aceloraşi 
state, ceea ce poate  produce incoerenţă. 

Pentru cele două organizaţii, problema Turciei este şi ea una 
care nu cunoaşte încă vreo rezolvare. Turcia se opune extinderii  
cooperării formale, pe motiv că membrii UE, Cipru şi Malta, nu 
au un aranjament de securitate cu NATO. UE, pe de altă parte, a 
refuzat cererea Turciei ca aceste două ţări să fi e excluse din discuţiile 
NATO-UE. Ieşirea din impas pare departe, atâta vreme cât Cipru 
este încă o insulă divizată, cu turcii care controlează partea de nord. 
Candidatura Turciei la UE este încă un subiect sensibil, cu argumente 
pro şi contra. Ankara este încurajată  să ia decizii concrete în domenii 
precum libertatea de expresie şi libertatea religiei. 

O altă problemă este crearea celulei  civile-militare a UE, care 
a produs reacţii nu tocmai satisfăcătoare. În 2003, Belgia, Franţa, 
Germania şi Luxemburg, în mijlocul războiului din Irak, au cerut 
înfi inţarea unui cartier operaţional UE, în suburbia capitalei 
europene, la Tervuren. Ambasadorul SUA la NATO de la acea 
vreme,  Nicholas Burns, a numit această cerere ca fi ind cea mai 
mare ameninţare la adresa NATO, iar Marea Britanie argumenta 
că va bloca orice acţiune de minimizare a NATO. Prin urmare, 
aranjamentul privind celula civilă-militară stipulează că aceasta 
va fi  folosită numai atunci când NATO, ca întreg, nu este implicat. 
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Concluzii

Ultimii ani au arătat că se fac eforturi de construire a unui 
parteneriat strategic între UE şi NATO. Există şi motive întemeiate 
pentru care se încearcă un asemenea parteneriat: suprapunere de 
membri, statele membre din ambele organizaţii nu pot cheltui 
pentru apărare şi pentru menţinerea unor asemenea angajamente 
în două structuri militare separate, provocările de securitate nu 
mai respectă graniţele instituţionale, dacă au făcut-o vreodată. Mai 
mult, faptul că ambele organizaţii au birouri la Bruxelles indică o 
aşteptare către dialog şi către poziţii diplomatice mutuale. 

Prin urmare, se doreşte ca cele două organizaţii, UE şi NATO, să 
se afl e într-o postură de colaborare, şi nu de competiţie. Cel puţin 
deocamdată, statele membre UE şi NATO manifestă în mod clar 
reluctanţă în privinţa diminuării rolului NATO sau a legăturilor cu 
SUA. Într-adevăr, încorporarea în UE a Western European Union 
(WEU), prin Tratatul de la Nisa, simbolizează că Uniunea a încercat 
să dezvolte o dimensiune militară, dar trebuie subliniată limitarea 
acesteia. Nici viitorul apropiat nu pare să aducă mari schimbări, 
atâta timp cât: în primul rând, un număr de state, în special cele 
care au o tradiţie de neutralitate, sunt reţinute în a dezvolta politici 
de securitate şi apărare din motive istorice/ideologice; în al doilea 
rând, politicile de securitate şi apărare ridică mari semne de 
întrebare în privinţa suveranităţii pentru toate statele membre; în 
al treilea rând, chestiunile de securitate şi apărare încă mai divid 
uneori ţările membre, atât în termeni de mijloace, cât şi de rezultat 
(de exemplu, în 1995, când Franţa a condus teste nucleare în sudul 
Pacifi cului, în ciuda dezaprobării majorităţii guvernelor UE, şi din 
nou în 1999, când Marea Britanie s-a alăturat SUA în bombardarea 
Irakului, în ciuda discuţiilor contrare din majoritatea capitalelor 
UE); în al patrulea rând, multe state membre ale UE nu văd nevoia 
de a duce politica de securitate şi de apărare a Uniunii prea departe, 
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având în vedere posibilităţile deja existente. Cea mai evidentă 
dintre aceste posibilităţi este NATO, din cadrul căreia fac parte 11 
state membre UE; în al cincilea rând,  fără cheltuieli mari la nivel 
de securitate şi apărare în UE – şi în mod special pentru Forţa de 
Reacţie Rapidă Europeană – va continua să se bazeze foarte mult 
pe resursele militare ale NATO (cum sunt, de pildă, tehnologia 
prin satelit, suport logistic, anumite arme etc.). Prin intermediul 
PESA, o varietate de mijloace sunt folosite pentru  a consolida 
capacitatea de apărare şi de securitate europeană – incluzând o 
mai mare cooperare în îmbunătăţirea disponibilităţii, mobilităţii 
şi desfăşurării forţelor, interoperabilităţii echipamentelor şi 
procurării muniţiei – dar realitatea arată că nu există o perspectivă 
apropiată în care UE să fi e capabilă să acţioneze fără asistenţă din 
partea SUA (Nugent, 2003). 

Legat de Politica Europeană de Securitate şi Apărare, putem 
conchide că ambiţiile de securitate ale acesteia (Misiunile 
Petersberg) sunt limitate. Apărarea tradiţională a rămas la NATO. 
PESA este localizată în mod cert în cadrul Alianţei Transatlantice. 
FRRE va acţiona numai atunci când NATO va alege să nu o facă. 
Majoritatea procesului decizional al PESA este interguvernamental. 
Mai departe, FRRE nu este o armată europeană. Sigur că este 
capabilă să se mobilizeze printr-o acţiune europeană autonomă, 
are şi un lanţ de comandă europeană, şi se bazează în mod special 
pe resursele militare europene. Totuşi, nu este o forţă de sine 
stătătoare, fi ecare ţară deţine controlul asupra numărului şi a 
modului de desfăşurare a trupelor sale şi nu există o uniformă 
comună. Mai degrabă este un mecanism care permite trupelor 
să fi e chemate (Nugent, 2003). PESA este un proiect deschis 
contribuţiilor din partea non-membrilor  EU – NATO şi din partea 
ţărilor aplicante/candidate. 
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5. RELAŢIILE UE – CONSILIUL EUROPEI

Fiind cea mai veche instituţie europeană care veghează la 
apărarea drepturilor omului, democraţiei pluraliste şi a statului de 
drept, Consiliul Europei a constituit principalul for al dezbaterilor 
despre viitorul Europei Unite. Substanţiala contribuţie realizată 
de această instituţie în domeniul drepturilor omului a condus la o 
colaborare din ce în ce mai apropiată între cele două organizaţii, 
incluzând de-a lungul timpului şi construirea democratică 
instituţională, a afacerilor juridice, a chestiunilor sociale şi de 
sănătate, educaţie, moştenire culturală, guvernare locală şi a 
protecţiei drepturilor minorităţilor. 

La început, forma de cooperare dintre UE şi Consiliul Europei 
avea loc printr-un schimb de scrisori. Au urmat întâlnirile la 
nivel înalt, întâlniri cvadripartite între Preşedinţia UE şi Comisia 
Europeană, pe de o parte, şi Preşedintele Consiliului Europei şi 
Secretarului General, pe de altă parte. Scopul acestor întâlniri este 
acela de identifi care a noi domenii de cooperare, evitându-se astfel 
şi suprapunerea activităţilor celor două organizaţii în respectivele 
domenii. 

Unul dintre cele mai valoroase exemple ale cooperării dintre 
cele două este cofi nanţarea programelor comune. Majoritatea sunt 
specifi ce fi ecărei ţări, având ca obiectiv reforma instituţională şi 
suport pentru sistemul judiciar. Alte programe tematice comune 
cuprind numeroase iniţiative, de la ajutorul acordat minorităţilor 
naţionale, lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei, la 
dezvoltarea comitetelor de etică multidisciplinare de revizuire a 
cercetării biomedicale. Au fost programe comune pentru ridicarea 
problemei pedepsei cu moartea, pregătirea conferinţei europene 
împotriva rasismului şi intoleranţei, acţiuni de promovare a Cartei 
Sociale Europene şi un program de consolidare a democraţiei şi 
a dezvoltării constituţionale în Europa Centrală şi de Est. Carta 
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Socială Europeană care garantează drepturi economice şi sociale 
(inclusiv dreptul la locuinţă, la sănătate şi educaţie, la un  loc 
de muncă, protecţie juridică şi socială, circulaţia persoanelor şi 
nediscriminarea), a fost adoptată în 1961 şi este responsabilitatea 
Comitetului European al Drepturilor Sociale.

Mai departe, are loc o cooperare activă şi în domeniul justiţiei 
şi al afacerilor interne, atât în dreptul civil, cât şi în cel penal.  

Adiţional recomandărilor adoptate de Comitetele de Miniştri 
din Consiliul Europei pentru statele membre ale acestuia, există 
Convenţiile deschise spre semnare şi ratifi care, ce conţin prevederi 
legale obligatorii. Statele non-membre  ale Consiliului Europei 
pot deveni Părţi ale Convenţiilor. Până în prezent, există 201 
Convenţii, Protocoluri şi Acorduri. În cadrul Memorandumului de 
Înţelegere semnat în luna mai, 2007, candidatura timpurie a UE 
la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost recunoscută 
ca reprezentând o mare contribuţie la coerenţa domeniului 
Drepturilor Omului în Europa. Tratatul de Reformă conţine baza 
legală pentru această candidatură. 

Pe lângă activităţile importante desfăşurate pentru cultura 
europeană,  trebuie menţionat şi cunoscutul Proces de la Bologna, 
care îşi propune să creeze un Spaţiu European al Învăţământului 
Superior până în 2010, în cadrul căruia studenţii pot alege dintr-o 
paletă largă şi transparentă de cursuri de o înaltă calitate şi să 
benefi cieze de recunoaşterea diplomelor. Această reformă  a fost 
necesară, dacă se doreşte o Europă performantă şi competitivă 
cu celelate sisteme ale lumii, SUA şi Asia.

Locaţia birourilor  la Bruxelles  asigură reprezentarea Consiliu-
lui în diverse întâlniri şi activităţi. Pe de altă parte, Directoratele 
Generale din Comisia Europeană au relaţii directe cu Consiliul 
Europei pe subiecte specifi ce şi participă la întâlnirile experţilor 
din cadrul acestuia, prin intermediul cărora cele două organizaţii 
pot dezvolta adevărate sinergii (Relaţiile UE cu Consiliul Europei, 
2008). 

europa_10_septembrie_2008_fara p178   178europa_10_septembrie_2008_fara p178   178 10.09.2008   08:38:4210.09.2008   08:38:42



 179

6. RELAŢIILE UE – CEDO

 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma 
sub semnul Consiliului Europei din noiembrie 1950, a stabilit un 
sistem fără precedent al protecţiei internaţionale a drepturilor 
omului, oferind indivizilor posibilitatea să se adreseze curţilor 
pentru aplicarea drepturilor lor. Convenţia, ratifi cată de toate 
statele membre ale UE, a stabilit câteva instituţii abilitate:

- o Comisie responsabilă cu examinarea prealabilă a aplicaţiilor 
din diverse ţări;

- o Curte Europeană a Drepturilor Omului, căreia îi sunt deferite 
diverse cazuri de la Comisie (cea menţionată mai sus) sau de la 
statele membre, ca urmare a unui raport al aceleiaşi Comisii;

- un Comitet al Miniştrilor Consiliului Europei care acţiona ca 
un gardian al CEDO (Nugent, 2003).

Însă numeroasele cazuri care au fost aduse la CEDO, au cerut 
reforma şi astfel, în 1998, cele trei instituţii menţionate mai sus 
au fost înlocuite cu o singură Curte Europeană a Drepturilor 
Omului. De atunci, ideea de accesiune a UE la CEDO a fost mereu 
pusă în discuţie. Într-o opinie aparţinând CEJ din 28 martie 1996, 
s-a argumentat faptul că Tratatul nu prevede încheierea vreunui 
acord internaţional în privinţa drepturilor omului şi, prin urmare, 
Comunitatea Europeană nu poate concluziona asemenea acorduri 
sau convenţii. Mai târziu, Tratatul de la Amsterdam (1997-1999) 
a îndemnat la respectarea drepturilor fundamentale garantate de 
Convenţie, formalizând hotărârile Curţii Europene de Justiţie pe 
această temă. În ceea ce priveşte relaţia dintre cele două Curţi, e 
bine de ştiut că tocmai practica dezvoltată de CEJ, de a încorpora 
principiile Convenţiei în legislaţia Uniunii a făcut posibilă 
menţinerea independenţei şi a coerenţei activităţilor celor două 
instituţii. 
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Cuvânt de încheiere:

Privind în urmă, urmărind măcar din când în când 
evenimentele care marchează istoria Uniunii Europene, putem 
observa cu uşurinţă că părintele Uniunii de azi, Jean Monnet, a 
prevăzut momentele pe care le trăim noi: „nu este un alt viitor 
pentru locuitorii Europei în afară de cel al unei Uniuni”. Acum, 
părerile legate de viitorul european sunt mult mai împărţite. O 
încercare reuşită de a urmări fi rul acestei poveşti ne va arăta şi 
următorii paşi sau eventualele răsturnări ale istoriei, din care 
face parte acum şi România.
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LISTĂ DE ABREVIERI

AE – Grupul Alianţa Europeană 
AFCO – Afaceri Consti tuţionale
AFET – Afaceri Externe 
AGRI – Agricultură şi Dezvoltare Rurală
 
BCE – Banca Centrală Europeană
BEI – Banca Europeană de Investi ţii
BUDG – Buget

CAGRE – Afaceri Generale şi Relaţii Externe 
CCA – Cadre Comunitare de Ajutor 
CCMI – Comisia Consultati vă pentru Mutaţii Industriale 
CE – Comunitatea Europeană 
CECO – Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului
CEEA – Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
CIG – Conferinţă Interguvernamentală
CES – Comitetul Economic şi Social 
CONT – Control Bugetar
COPA – Comitetul Organizaţiilor Agricole din Uniunea Europeană 
COREPER – Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi 
CoR – Comitetul Regiunilor 
CSA – Comitetului Special pentru Agricultură 
CULT – Cultură şi educaţie

DEVE – Dezvoltare
DOCUP – Documente Unice de Programare 
DSACEUR – Deputy Supreme Allied Command Europe

ECON – Afaceri Economice şi Monetare
ECCP – Programul European cu privire la Schimbarea Climei
EEAS – Serviciul de Acţiune Externă Europeană
EIONET – European Informati on  and Observati on Network
ELDR – Parti dul Reformist European şi Grupul Liberal-Democrat
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EMPL – Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale
ENVI – Mediu, Sănătate publică şi Siguranţă Alimentară
ETS – Schema Uniunii Europene cu privire la Comercializarea Gazelor cu                   
Efect de Seră
ETUC – Confederaţia Europeană a Sindicatelor
EUROJUST – Unitatea pentru Cooperare Juridică Europeană
EQUI – Prăbuşirea societăţii de asigurări «Viaţă Echitabilă»

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
FEMM – Drepturile Femeii şi Egalitatea de Gen
FEOGA – Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă 
FRRE – Forţa de Reacţie rapidă Europeană
FSE – Fondul Social European 

GATT – Organizati a Mondială a Comerţului şi Acordul General asupra Tarifelor 
Vamale şi Comerciale/General Agreement on Tarrifs and Trade

IFOP – Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului
IMM-uri  – Întreprinderi Mici şi Mijlocii
IMCO  – Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorilor
INTA  – Comerţ Internaţional
INTRE – Industrie, Cercetare şi Energie
ISIS – Insti tutul European pentru Studii de Securitate

JAI – Justi ţie şi Afaceri Interne
JO – Jurnalul Ofi cial
JURI – Afaceri juridice

LIBE – Drepturi Civile, Justi ţie şi Afaceri Interne

MA – Millennium Ecosystem Assessment
MRS – Mecanismul Ratei de Schimb 

NATO – Organizaţia Nord-Atlanti că / North Atlanti c Treaty Organizati on
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OCEE – Organizaţia Pentru Cooperare Economică Europeană
OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
ODD – Observatorul Dezvoltării Durabile 
OMU – Observatorul Pieţei Unice 
OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului 

PAC – Politi ca Agricolă Comună 
PC – Programele Complement 
PE – Parlamentul European
PECH – Pescuit
PESC – Politi ca Externă şi de Securitate Comună 
PESA – Politi ca Europeanã de Securitate şi Apărare
PETI  – Peti ţii
PIC – Programele de Iniţiati ve Comunitare
PPE – Parti dul Popular European 
PSE – Parti dul Socialist European 

REGI – Dezvoltare Regională

SACEUR – Comandant Suprem Aliat din Europa
SBEC – Sistemului European al Băncilor Centrale
SIR – Strategia de Inovaţie Regională 
STTIR – Strategia de Transfer Tehnologic şi Inovaţie Regională 

TCEE – Tratatul Comunităţii Economice Europene
TCE – Tratatul Comunităţii Europene
TDIP – Presupusa tranzitare şi deţinere ilegală a prizonierilor de către CIA pe 
teritoriul Statelor Membre
TEU – Tratatul Uniunii Europene 
TRAN – Transport şi turism
TVA – Taxa pe Valoare Adaugată

UNICE – Uniunea Confederaţiei Industriale şi a Angajatorilor din Europa 
UEME – Uniunea Economică Monetară Europeană 

 ZEI – Zentrum fur Europaische Integrati onforschung 
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