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Recent încheiatul Consiliu European (28-29 iunie 2012) a luat decizii în privința unor 
puncte majore de pe agendă și a lansat dezbaterea asupra „ideii europene” pentru lunile ce 
vin. Primul Ministru al României urmează să prezinte în mod detaliat deciziile adoptate, în 
Parlamentul țării. 

S-a aprobat, spre exemplu, propunerea franceză de a complementa „pactul fiscal” 
adoptat anterior cu un „pact al creşterii economice şi al creării de locuri de muncă”. Această 
propunere, salutară, încheie supralicitarea „politicii austerităţii”, care a fost adoptată de 
unele ţări europene (de pildă, România anilor 2009-2010)  şi nu a dus la rezultate pozitive 
(amplificând, în fapt, crizele endemice), şi redeschide era „politicilor de creştere”. A devenit 
limpede – iar Germania şi Franţa au fost primele care au argumentat în acest sens – că 
„disciplina financiară” şi „creşterea economică”, incluzând crearea de locuri de muncă, 
trebuie să meargă împreună. România se ataşează acestei poziţii, iar faptul implică de 
acum acţiuni concrete precum: „consolidarea fiscală favorabilă creşterii”, „reforme 
structurale de sporire a competitivităţii”, „ameliorarea nivelului de ocupare a forţei de 
muncă”, „modernizarea administraţiei publice”, reducerea poverii reglementărilor şi trecerea 
la „reglementări inteligente” (”smart regulations”), „completarea pieţei interne a energiei”, 
întărirea cercetării ştiinţifice în serviciul dezvoltării, „mobilitatea forţei de muncă” pe 
orizontală şi verticală, trecerea comerţului exterior în poziţia de motor al creşterii, 
„coordonarea politicilor naționale” și altele. Pactul de creştere economică are la dispoziție 
120 de miliarde de euro, ce devin accesibili în condiţii de competiţie stabilite. 

Consiliul European a abordat împreună „bugetele naţionale”, „reformele structurale” 
şi „politicile de ocupare a forţei de muncă” şi a formulat „recomandări” pentru statele 
membre. România şi-a asumat recomandarea continuării reformelor, încât să-şi asigure 
stabilitatea financiară, modernizarea şi mărirea competitivităţii. 

Uniunea Europeană se află în cursul elaborării cadrului financiar multianual (2014-
2020). Dezideratul explicit este acela de a avea un buget Europa 2020 capabil să susţină 
creşterea economică, coeziunea, ocuparea forţei de muncă. România este direct interesată 
ca „politica coeziunii” a Uniunii Europene (care înseamnă alocarea de resurse financiare 
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pentru reducerea discrepanţelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor ţări membre) să 
continue şi să fie cât mai puţin afectată de reduceri bugetare. În relaţia dintre „politica 
coeziunii” şi „politica mai bunei cheltuiri” (”better spending”), pentru care pledează „ţări net 
contributoare”, România susține o „politică a coeziunii” cât mai profilată – așa cum a 
argumentat, de altfel, în reuniunea de la București a „prietenilor coeziunii” (iunie 2012). 
Consolidarea fiscală este un obiectiv urmărit şi de ţara noastră. Salutăm, în acelaşi timp, 
păstrarea alocării resurselor financiare pentru programele structurale şi permeabilizarea 
”frontierelor” dintre programe, astfel încât resursele necheltuite într-un program să poată fi 
utilizate în altul. Absorbția resurselor europene, grav deficitară până în 2012, trebuie radical 
ameliorată în România. Ţinem seama de faptul că în noul cadru financiar multinaţional 
câştigă limpede în finanţare cercetarea ştiinţifică şi inovarea, educaţia şi cultura, 
infrastructura, securitatea şi cetăţenia, Europa ca actor global şi ne interesează trecerea la 
„instrumente financiare inovatoare”. 

Consiliul European a început examinarea proiectului preşedintelui său, Herman Van 
Rompuy, intitulat ”Către o veritabilă uniune economică şi monetară” (emis la 25 iunie 
2012). Acest proiect îşi propune să accentueze importanţa „uniunii economice şi monetare” 
în scopul asigurării „prosperităţii şi stabilităţii întregii Europe”. Soluţiile majore pe care 
importantul document le propune sunt: „cadru financiar integrat” (cu „mecanisme comune 
de soluţionare a situaţiilor de criză bancară şi de garantare a depozitelor bancare ale 
clienţilor” şi „supraveghere bancară la nivel european”), „cadru bugetar integrat” (cu 
coordonarea fiscalităţii” şi „solidaritate fiscală), „cadru de politică economică integrat” (care 
să evite „politicile nesustenabile”) şi „asigurarea legitimităţii democratice şi a 
responsabilităţii” („pe baza exercitării în comun a suveranităţii în ceea ce priveşte politicile 
comune şi solidaritatea”). 

În mod evident, documentul repune în dezbatere tema organizării lăuntrice a Uniunii 
Europene (sau tema „modelării noii Europe”, cum am numit-o în două cărţi pe care le-am 
publicat – Filosofia Unificării Europene, EFES, Cluj, 2005, 489p., şi The Destiny of 
Europe, Editura Academiei, Bucureşti, 2012, 496p. –  ale căror descrieri detaliate nu le mai 
reiau aici) şi promovează soluţia „mai multă integrare europeană, economică şi politică”. 
România are a-şi elabora, prin expertize ale băncilor, prin analize specializate ale diferitelor 
instituţii şi prin hotărâri ale Parlamentului, răspunsuri coerente la multe întrebări. Câteva 
repere sunt clare în momentul de faţă: a) o Europă redusă la piaţă comună nu este soluţia 
în competiţiile lumii de astăzi; b) o Europă cu două sau mai multe viteze reînvie vechi 
animozităţi; c) o piaţă unică, cu liberalizările de rigoare, destramă economia şi instituţiile 
locale în absenţa unei protejări a producătorilor autohtoni; d) o Europă fără voinţă politică şi 
capacitate ridicată de  reacţie la împrejurări devine labilă; e) Europa înseamnă, în fond, un 
mănunchi de valori specifice şi nu poate fi decât deschisă pentru cei care-i împărtăşesc 
aceste valori. Pe bună dreptate, la recentul Consiliu European, preşedintele Comisiei 
Europene a propus regândirea „ideii europene” în perioada următoare. 

Regândirea a început deja în literatura internaţională şi în cadrul unor parlamente. 
Amintesc doar că Bundestag-ul german a pus în dezbatere documentul ”Strenghthening 
Europe’s ability to act in the area of security policy. It is high time” (30 May 2012). Aici 
se are în vedere „integrarea militară” ca parte a „diviziunii transatlantice a muncii”. Trebuie 
întreprins tot ceea ce servește „întărirea capabilității europene și sporește abilitatea de a 
acționa a Europei”. Aceasta înseamnă că, în perioada următoare, țările vor avea de adoptat 
„decizii cu bătaie lungă ce afectează suveranitatea lor și culturile tradiționale ale securității”. 
La „o parte a suveranității”, conclude documentul, va trebui să se renunțe, urmând ca 
fiecare țară să decidă dacă participă sau nu la această construcție. 

Ne aflăm, ca țară, evident, în fața unor decizii de importanță istorică ce vor trebui 
adoptate după analize specializate și pe baza dialogului instituțiilor și forțelor politice, în 
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orizontul unui întins consens național. Ministerul Afacerilor Externe dispune de astfel de 
analize și de alternative elaborate de soluționare a problemelor ridicate. 

 


