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CARTEA ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI 
Fișă de analiză 

 

I. CONTEXT 

 

Reflecția despre viitorul Europei își are originea chiar în momentul fondator: Tratatul de la 

Roma din 1957 a reprezentat victoria federaliștilor sau mai degrabă a funcționaliștilor, 

reuniți în jurul cuplului Franța-Germania, împotriva inter-guvernamentaliștilor strânși în 

jurul Marii Britanii. După 1957, perioadele de avânt ale integrării politice a UE au alternat cu 

perioadele de recul sau stagnare a integrării, în general sincrone cu evoluții globale. 

Începând cu anii 1980, ideologia neoliberală (combinație de liberalizare/extindere a piețelor 

dereglementate cu inversarea procesului evolutiv de emancipare socială) a influențat 

opțiunile în interiorul UE. Primii germeni ai neoliberalismului au fost introduși, paradoxal, 

chiar în Actul unic european, act aparent eminamente pro-integrare. Momentele de 

integrare ulterioare, cel mai relevant fiind fondarea uniunii economice și monetare prin 

Tratatul de la Maastricht, au fost din ce în ce mai influențate de ideologia neoliberală. 

Polemica Europa-putere versus Europa-piață a însoțit permanent evoluția UE, dar Europa-

piață a câștigat teren în ultimele două decenii. 

Visul lui Monnet care privea integrarea ca rezultat al unui proces de armonizare a 

intereselor națiunilor s-a stins treptat și integrarea, atât cât a fost, s-a realizat printr-o 

negociere dură a echilibrului de interese între state. 

Astăzi, UE seamănă mai degrabă cu „concertul european” de după pacea de la Viena din 

1815, care se baza pe echilibrul de putere, decât cu Europa părinților fondatori, care se baza 

pe armonizarea intereselor și bucuria de a lucra împreună pentru binele comun european. 

Aceste evoluții au schimbat ADN-ul inițial al UE, în care solidaritatea/coeziunea forma 

nucleul fondator. 

Reflecția precedentă, organizată asupra viitorului UE în anii 2001 -2003 în cadrul Convenției 

pentru viitorul Europei cu participarea parlamentelor naționale, Parlamentul European, 

guvernelor naționale și a Comisiei Europene, trebuia să răspundă la trei mari provocări: 

 globalizarea; 

 extinderea UE; 

 deficitul democratic. 
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Rezultatul reflecției, codificat în Tratatul de la Lisabona, după ce conferințele 

interguvernamentale ulterioare au diminuat concluziile Convenției, a fost modest în privința 

răspunsului la toate cele trei provocări.  

II. PROPUNERILE CĂRŢII ALBE 

 

Pentru a deschide dezbaterea, Comisia Europeană a apelat la metoda scenariilor. Nu este 

prima dată când procedează astfel. În alte situații, scenariile se refereau la un anumit tip 

concret de politică europeană comună. În cazul reflexiei asupra viitorului Europei, metoda 

scenariilor implică un risc, mai ales când se prezintă scenarii care propun o inversare a 

integrării, în condițiile în care tratatele stipulează ca obiectiv integrarea continuă. Comisia 

Europeană are totuși circumstanța atenuantă că scenariile propuse au circulat deja pe piața 

de idei. 

Cele cinci scenarii sunt: 

 continuând pe același drum, adică status quo; 

 accent exclusiv pe piața unică, scenariul favorit al britanicilor, adică direcția spre 

Europa - piață; 

 cei care doresc mai mult realizează mai mult, adică Europa cu mai multe viteze sau 

Europa cercurilor concentrice; 

 mai puțin, dar mai eficient, care presupune o renaționalizare a unor politici; 

 mult mai mult, împreună, adică direcția spre Europa federală, mai integrată politic. 

În realitate, din cele cinci scenarii, trei se exclud din start: primul nu are sens pentru că 

presupune să nu se schimbe nimic, or reflecția are ca obiectiv tocmai schimbarea; ultimul 

este maximal, prea ambițios în acest moment și deci nerealizabil în viitorul apropiat, al 

doilea este minimal și presupune o inversare drastică a integrării, practic inacceptabil. 

Mai rămân două scenarii: cel cu Europa cu mai multe viteze, foarte probabil scenariul 

principal, iar al patrulea, probabil un scenariu - sperietoare pentru a stimula un compromis: 

dacă nu acceptați scenariul cu mai multe viteze, există și varianta renunțării la unele politici 

comune în funcțiune, și este dat și un exemplu convingător: politicile regionale, un semnal 

clar că recalcitranții ar putea pierde fondurile structurale europene. 

În concluzie, propunerea de facto a Comisiei Europene este Europa cu mai multe viteze în 

cadrul juridic și instituțional actual, adică utilizarea mai puternică și mai frecventă a 

cooperărilor consolidate prevăzute în tratate.  

Indiciile de până acum arată că, în mare, decizia unei integrări diferențiate mai puternice a 

fost deja luată în cercurile de putere ale UE. 
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III. ANALIZĂ 

 

Ideea diferențierii integrării sau a flexibilității nu este nouă. Cea mai importantă contribuție 

la flexibilitate a venit în 1994 din partea lui Wolfgang Schäuble și Karl Lammers, atunci 

experți de politică externă ai creștin democraților germani. Ei au propus crearea unui nucleu 

al Europei, care să cuprindă membrii fondatori (minus Italia) și care să avanseze cu moneda 

unică. Propunerea Schäuble – Lammers a condus la o dezbatere vibrantă despre 

diferențiere, care s-a materializat prin instituționalizarea cooperării întărite în tratatele de la 

Amsterdam și Nisa. 

Această temă a integrării diferențiate sau a nucleului dur se activează  periodic, mai ales 

când UE se confruntă cu mai multe provocări simultane, cum se întâmplă acum. 

În principiu sunt două opțiuni de bază: 

 prima este crearea unui nucleu în afara cadrului instituțional actual al UE;o idee 

periculoasă care ar duce probabil la dezintegrarea UE; 

 a doua este utilizarea clauzelor de cooperare consolidată în interiorul tratelor 

curente; sunt bazate pe reguli clare și deschise celor care doresc și pot să avanseze cu 

integrarea în anumite domenii. 

Integrarea diferențiată sau Europa cu mai multe viteze este deja o realitate. Diferențierea 

integrării/Europa cu mai multe viteze este, în primul rând, consecința unor schimbări 

conceptuale majore în filozofia politică/ideologică a UE, care s-au manifestat prin: 

 creșterea piețelor și reducerea statului; 

 prevalența metodei interguvernamentale față de metoda comunitară; 

 prevalența echilibrul de putere față de armonizarea intereselor; 

 prevalența Europei-piață față de  Europa-putere; 

 prevalența egoismelor naționale față de solidaritate. 

Discuția s-a reactivat acum pentru o serie de motive: 

 mărimea UE care face din ce în ce mai greu avansul la unison; 

 lipsa unei viziuni comune; 

 încercarea de a rezolva avansarea în politici cheie, în special cea legată de uniunea 

economică și monetară, dar și imigrația și apărarea. 

Oficial, nimeni nu a propus diferențierea în afara tratatelor actuale, cu atât mai puțin Cartea 

albă, dar discuții și opinii pe această temă există. De exemplu, Mario Monti, la dezbaterea 

din 29 noiembrie 2016 de la Comisia AFCO pe marginea Raportului Verhofstadt,  a sugerat 

că acele țări care nu vor ratifica un eventual nou tratat să rămână în afara UE. 

Diferențierea sau flexibilitatea în procesul de integrare europeană poate fi privită ca o 

chestiune normală dacă sunt îndeplinite două condiții:  



Departamentul de studii parlamentare și politici UE 
Direcția pentru Uniunea Europeană                                                                                                                                    6 

 

 diferențierea se face în cadrul instituțional prevăzut de tratate și nu în afara 

tratatelor; 

 diferențierea este un produs al voinței statelor și nu al neputinței lor. 

Incapacitatea unui stat de a participa la o integrare mai avansată într-un anumit domeniu 

poate avea două cauze:  

 lipsa de performanță a statului respectiv, deci imputabilă chiar statului; 

 lipsa unor instrumente adecvate ale UE sau politici eronate ale UE, adică imputabilă 

UE în ansamblul ei. 

Fără a exonera greșelile statelor membre în gestionarea performanței propriilor economii, 

politicile UE din ultimele decenii au creat un cadru puțin favorabil convergenței între 

centru și periferie. Putem considera că nu la nivelul statele membre, ci chiar la nivelul UE 

găsim rădăcinile adevărate ale diferențierii. 

Opțiunea puternică a UE pentru abordarea pro-piață și reducerea statului ca furnizor de 

bunuri publice a neglijat chestiunea redistribuirii produsului final, creând un mediu în care 

forțele care diminuează coeziunea au prevalat forțelor care stimulează coeziunea. 

Constrângerile, unele normale dat fiind nevoia de integrare, care limitează autonomiile 

naționale, nu au fost compensate cu instrumente și politici suficiente la nivel UE. 

Restrângerea spațiului de politici naționale nu a fost deci compensată cu spațiu necesar de 

politică la nivel european. 

Un alt motiv care poate impune o amplificare a diferențierii este legat de diferențele dintre 

„vechea” piață internă de bunuri, care poate fi abordată satisfăcător prin armonizarea 

standard și noile provocări ale piețe unice care necesită instituții de control al respectării 

regulilor. De asemenea, pentru diferite aspecte, gradul de integrare necesar pentru UE este 

diferit de gradul de integrare necesar pentru zona euro. 

Integrarea zonei euro va necesita o integrare politică mai puternică și acest lucru creează 

consecințe privind relațiile politice și de guvernanță cu țările din afara zonei euro. Așadar, 

este probabil ca problema cea mai dificilă să fie legată de reforma uniunii economice și 

monetare sau mai exact a zonei euro și a relației acesteia cu restul UE. 

Dacă următoarea criză majoră (este o chestiune de când, nu de dacă) găsește zona euro în 

starea actuală incompletă și incapabilă să răspundă la șocuri majore, pericolul destrămării 

zonei euro și apoi a întregului UE este real. De aceea, reforma zonei euro este marea miză 

și acesta presupune un proiect ambițios de integrare la care, în contextul modelului 

economic neoliberal, nu vor fi capabili să adere prea mulți, inclusiv din actualii membri ai 

zonei euro. 

De aici vine și pericolul creării unui nucleu integrator care să-și propună inclusiv o 

arhitectură instituțională proprie și chiar un buget propriu, adică să se ajungă la opțiunea 

periculoasă de diferențiere, aceea de diferențiere cu creare a unor instituții în afara 
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tratatelor. Acest lucru a fost deja propus în proiectul de raport Verhofstadt, dar eliminat în 

varianta finală a rezoluției Parlamentului European. 

IV. CONCLUZII 

 

1. Cartea albă punctează debutul proiectului unei UE cu integrare diferențiată mai 

pronunțată decât în prezent, dar care deocamdată se va face probabil în cadrul 

instituțional al UE și nu în afara lui. 

2. Opțiunea pentru Europa cu mai multe viteze, adică Europa cu nivele diferențiate de 

integrare, este de fapt rezultatul unui proces îndelungat în care UE, uneori gradual, alteori 

în salturi, a preluat necritic modelul neoliberal al globalizării; este, în primul rând, 

consecința eșecului UE de a produce convergență între țări și în interiorul lor. 

3. În acest moment, integrarea diferențiată este privită ca o metodă de a face ca UE să 

progreseze pentru a se putea salva. Anumite proiecte europene, cum sunt uniunea 

monetară sau uniunea piețelor de capital sunt într-un moment critic când, pentru a avansa, 

au nevoie de trecerea de la reguli la instituții, care presupune un salt al integrării politice. 

4. Salvarea autentică a proiectului european are nevoie de o viziune care să 

reconecteze UE la filozofia momentului fondator, prin trecerea de la competiția între state 

la cooperarea între ele, de la echilibrul intereselor la armonizarea intereselor. 

5. Solidaritatea și coeziunea sunt două condiții esențiale ale proiectului european. 

6. Strategia UE ar trebui să aibă în vedere reinventarea interesului public (european) 

general.  

7. Acest lucru presupune, în primul rând, schimbarea modelului de dezvoltare 

economică. În acest model nou, piața ar trebui să-și recapete rolul de alocare optimă a 

resurselor și de distribuire rezonabilă a câștigurilor între muncă și capital. Acolo unde piața 

eșuează, statul ar trebui să intervină.  

8. Reinventarea bunurilor publice europene, inclusiv stabilitatea, ar trebui să facă 

parte din proiectul de salvare a UE. 

9. Nu în ultimul rând ar trebui reinventată, în spiritul liberal fondator (vezi Adam 

Smith), etica businessului. Acest lucru se poate face voluntar, dar și prin reguli 

constrângătoare, atunci când abordarea voluntară nu dă rezultate (vezi light touch 

regulation din piețele financiare, un eșec monumental al reglementării voluntare). 

10. Reflecția asupra viitorului UE trebuie să găsească răspunsuri autentice, nu 

declarative, la cele trei mari provocări: 

 Globalizarea - UE ar trebui să devină contributor activ la „globalizarea bună” și 

protector față de „globalizarea rea”, mai degrabă decât agent necritic al globalizării; 

 Reducerea decalajului de dezvoltare pentru statele care au aderat după 2004 –

Asigurarea cadrului pentru realizarea acestuia (transfer de resurse, dar și instrumente și 
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politici europene care să permită procesul de recuperare a decalajelor de dezvoltare -   

catching-up); 

 Deficitul democratic - abandonarea „alegerilor fără opțiuni” și reinventarea 

legitimității parlamentare în locul legitimității tehnocrate (deciziile majore ar trebui să fie 

politice, bazate pe experți cu onestitate intelectuală). 

 

 

 


