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DESPRE EUROPA

Doamnelor și domnilor,

În ultimii 30 de ani am fost implicat activ în procesul de integrare europeană. Nu 
numai în ultimul deceniu, în calitate de Președinte al Comisiei Europene, ci și ca 
ministru al afacerilor externe și ca prim-ministru în țara mea natală, Portugalia. 
Cred că este de datoria mea ca, înainte de încheierea mandatului de Președinte al 
Comisiei Europene, să vă împărtășesc experiența și opiniile mele în ceea ce privește 
modul în care putem valorifica realizările de până acum și calea de urmat în viitor.

Simt că am o responsabilitate în acest – nu numai o responsabilitate, ci o pasiune, 
deoarece am această pasiune pentru Europa. Și cred că acesta este momentul 
potrivit să cugetăm și să decidem asupra viitorului continentului nostru.

Evenimentele din ultimii zece ani, deopotrivă pozitive și negative, s-au dovedit a fi 
de-a dreptul spectaculoase.

Într-adevăr, ultimul deceniu de integrare europeană a fost marcat de realizări 
istorice, pornind de la extinderea Uniunii Europene începând cu 2004, pentru a 
include țări central și est-europene, precum și alte țări din bazinul mediteranean, 
dar și de o serie de crize fără precedent. Mă refer în primul rând la criza legată de 
imposibilitatea de a ratifica Tratatul Constituțional, care a început în 2005 și care a 
fost depășită doar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. 
Apoi, începând cu 2008, crahul financiar, transformat într-un veritabil cataclism ca 
urmare a efectului combinat al crizei datoriilor suverane, al crizei economice și al 
crizei sociale. Acesta a fost un test fără precedent, când trăinicia Uniunii Europene 
și, mai ales, existența monedei unice euro au fost puse la grea încercare. Pentru a 
soluționa criza creată, a fost nevoie să se recurgă la măsuri excepționale, inclusiv 
la crearea unor instrumente în întregime noi. 

La toate acestea se adaugă în 
prezent noi provocări, ca urmare a 
evenimentelor recente din Ucraina 
și din Rusia. Este vorba probabil de 
cea mai mare provocare la adresa 
securității și păcii în Europa de după 
căderea Cortinei de Fier și a Zidului 
Berlinului.

Dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene va căpăta o perspectivă clară ca 
urmare a învățămintelor trase în ultimul deceniu și, din acest motiv, doresc să 
stimulez această dezbatere cu ajutorul considerațiilor care urmează. 

“ 
 Este de datoria mea ca, înainte 
de încheierea mandatului de 
Președinte al Comisiei Europene, 
să vă împărtășesc experiența și 
opiniile mele. ”

1 Facem parte din Europa și în Europa ne găsim cu toții salvarea sau pierzania.

‘Nós estamos na Europa e é na Europa que nós nos 
salvamos ou nos perdemos todos.’ 1

Eduardo Lourenço
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“   Uniunea Europeană trebuie să se dezvolte în continuare și o 
astfel de dezvoltare trebuie să aibă loc într-un mod cât mai 
firesc, nicidecum brusc. 

Reformă, nu revoluție. ”

Le-am numit considerații privind prezentul și viitorul Uniunii Europene, deoarece 
sunt convins că Uniunea Europeană trebuie să se dezvolte în continuare și că o 
astfel de dezvoltare trebuie să aibă loc într-un mod cât mai firesc, nicidecum brusc. 

Reformă, nu revoluție. 

Evoluție, nu contra-revoluție.

Doamnelor și domnilor,

Istoria nu urmează niciodată un parcurs liniar, simplu și ușor, ci este întortocheată 
și plină de meandre. Și, din când în când, accelerează când ne așteptăm mai puțin. 
Trăim vremuri în care totul evoluează din ce în ce mai rapid, iar statele, dar și 
alți actori, atât în Europa, cât și pe scena internațională, depun eforturi deosebite 
pentru a ține pasul cu schimbările. 

Încă de la bun început, integrarea europeană a însemnat o modalitate de a face 
față unor astfel de schimbări, de a ajuta statele să se adapteze la provocările 
istorice a căror complexitate depășește capacitățile lor individuale.

Din nou, evenimentele ultimului deceniu au demonstrat adaptabilitatea și 
flexibilitatea extraordinară a instituțiilor Uniunii Europene. Am putea spune că au o 
„plasticitate” care le permite să își ajusteze forma fără a-și modifica însă fondul.

Care este așadar fondul, esența proiectului european?

Într-o primă etapă, să o numim „Europa 1.0”, concepută după cel de al Doilea Război 
Mondial, proiectul european era sinonim cu salvgardarea păcii și a prosperității în 
partea liberă a Europei, cu ajutorul integrării economice și pe baza reconcilierii 
franco-germane. 

Reproiectată după căderea Cortinei de Fier și a Zidului Berlinului, „Europa 2.0”, așa 
cum o putem numi, s-a concentrat pe extinderea avantajelor piețelor libere și ale 
societății deschise la o Europă lărgită și reunificată. 

Odată cu efectele negative ale crizei economice și financiare și cu apariția unei lumi 
multipolare a globalizării, am intrat în cea de-a treia etapă a integrării europene. A 
sosit momentul să trecem la ceea ce am putea numi „Europa 3.0”.
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Fiecare etapă a acestui proces a dus la o Uniune Europeană mai interactivă, mai 
complexă și cu un impact mai profund, ca urmare a provocărilor mai mari, mai 
dificil de pătruns și care au necesitat forme mai elaborate de cooperare. 

În prezent, cea de-a treia etapă se referă – sau cel puțin ar trebui să se refere - în 
principal la puterea și influența necesare pentru a garanta pacea și prosperitatea 
Europei în condițiile globalizării. Criza economică și financiară a demonstrat 
îndeosebi că îmbunătățirea guvernanței în zona euro reprezintă o condiție 
indispensabilă pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a monedei unice. 
Pe viitor, s-ar putea să fie nevoie de noi măsuri instituționale cu caracter politic 
mai accentuat. Provocarea cu care ne confruntăm este, bineînțeles, să concepem 
aceste măsuri astfel încât să păstrăm integritatea pieței interne și a Uniunii noastre 
în ansamblul ei. O cooperare europeană consolidată, la viteze variabile, ar putea 
deveni o necesitate în viitor. Dintotdeauna însă s-a evitat crearea unei Europe 
împărțite în clase și trebuie să ne asigurăm cu orice preț că situația va rămâne 
neschimbată. Așadar, să fim pentru flexibilitate și împotriva stratificării.

Înainte de a intra în detalii în legătură cu 
aceste provocări instituționale, și anume 
înainte de a discuta despre chestiunea 
puterii și a influenței exercitate de Europa 
în lume, să nu uităm că principalele 
obiective ale Uniunii Europene încă de 
la crearea Comunității Europene, pacea 
și prosperitatea, nu și-au pierdut din 
importanță nici astăzi. Evenimentele 
recente confirmă acest lucru. 

De ce pacea și stabilitatea? Deoarece amenințările extrem de reale la adresa 
fundamentelor economice ale Europei au sfârșit prin a ne submina încrederea în 
sine și au dus la un sentiment de panică aproape ireal și autoalimentat, care a pus 
în pericol însăși esența unității europene. Potențiala dispariție a monedei euro a fost 
percepută ca începutul destrămării Europei. Dacă s-ar fi materializat, fără îndoială 
că s-ar fi ajuns din nou la o Europă divizată în economii și, ca atare, în societăți de 
clasa întâi și a doua. Acest lucru ar fi pus fără îndoială capăt viziunii unui continent 
în care toți sunt egali și uniți într-o cooperare din ce în ce mai strânsă. 

Suntem într-adevăr martorii unor fricțiuni între nord și sud, între săraci și bogați, 
între țări debitoare și țări creditoare, între centru și periferie. Însă nu le-am permis să 
fragmenteze Europa. Dimpotrivă, mai mult decât niciodată în istoria recentă, suntem 
pe cale de a întări Uniunea Economică și Monetară, continuând însă să aderăm pe 
deplin la principiile care garantează integritatea Uniunii Europene în ansamblul 
său. Într-adevăr, competențele și autoritatea instituțiilor Uniunii Europene, de la 
Comisia Europeană la Banca Centrală Europeană, au fost consolidate. Unele dintre 
aceste competențe erau de neimaginat cu câțiva ani în urmă, înainte de criză. 
Relevanța dimensiunii europene nu a făcut altceva decât să sporească. În ceea ce 
privește dimensiunea economică, am asistat la cea mai importantă transformare 
instituțională de la crearea monedei euro. 

Cei care afirmau că, în raport cu integrarea europeană, tema păcii nu mai este 
de actualitate, trebuie doar să arunce o privire asupra evenimentelor din Ucraina. 
Pacea nu este un dat, o certitudine absolută. Pacea trebuie câștigată, iar și iar, 
generație după generație, cu ajutorul unității europene și al acțiunilor întreprinse de 

“ 
 „Europa 3.0” se referă în 
principal la puterea și influența 
necesare pentru a garanta 
pacea și prosperitatea Europei în 
condițiile globalizării. ”
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“ 
 Europa are nevoie de o  
legitimare prin rezultate.”

o Europă unită într-un context regional 
mai vast și la nivel internațional. Tema 
păcii nu și-a pierdut câtuși de puțin din 
relevanță în ceea ce privește integrarea 
europeană.

Dar și prosperitatea, care a conferit o dimensiune atât de atractivă Uniunii Europene 
încă de la începuturile integrării europene, a fost la rândul său pusă în discuție în 
contextul crizei financiare și economice. Această criză a fost una a modelelor de 
creștere. Ea a demascat tentativele de „a umfla” creșterea economică prin diverse 
inginerii financiare și de a susține creșterea prin îndatorarea sectorului public sau 
privat, după cum s-a încercat în economia americană, respectiv în cea europeană. 

Acum am revenit însă la drumul mai greu, cel al inovării și al reformelor structurale, 
pentru a obține competitivitatea la nivel mondial. Țările cele mai afectate cunosc o 
revenire remarcabilă. Irlanda, Spania și Portugalia continuă să înregistreze progrese 
notabile. Chiar în această săptămână, țara mea natală, Portugalia, a anunțat că 
va părăsi programul fără să mai solicite ajutor din partea Uniunii Europene. În 
pofida tuturor dificultăților, Grecia și Cipru se află de asemenea pe drumul cel bun. 
Contrar multor previziuni, nicio țară nu a părăsit zona euro, ci dimpotrivă, aceasta 
a câștigat un nou membru, Letonia, care a putut moneda euro după o serie de 
eforturi impresionante. Țările europene pun în practică lecțiile învățate în timpul 
crizei în ceea ce privește datoriile și dezechilibrele macroeconomice. Economiile 
sunt în curs de reformare, cu toate că o parte dintre ele, inclusiv unele dintre cele 
mai mari, trebuie să grăbească pasul pentru a obține mai repede rezultatele dorite. 
Însă aceste eforturi nu mai sunt de ordin individual, ci din ce în ce mai adaptate la 
și efectele observate peste granițe. 

Europa are nevoie de o astfel de legitimare prin 
rezultate, iar acestea pot fi obținute numai dacă punem 
necontenit accentul pe inovare și pe reformă: reforma 
structurilor noastre economice, a administrațiilor 
publice, a piețelor muncii, a pieței interne, a politicilor 
energetice și climatice și așa mai departe. Obținerea 
acestor rezultate face parte din comunitatea de 
viziuni care ne este atât de necesar. 

Unele dintre aceste ajustări au fost cu siguranță 
extrem de dureroase. Și am văzut că unele dintre 
țările noastre s-au confruntat cu situații de urgență 
socială. Dar este însă important să avem în vedere 
că aceste ajustări ar fi trebuit să aibă loc oricum, cu 
sau fără euro, cu sau fără Uniunea Europeană și că 
nici euro și nici Uniunea Europeană nu au fost cauza 
acestor dificultăți. Nu numai că Europa nu a fost cauza 
problemei, Europa face parte chiar din răspunsul la 
aceasta.

Economia socială de piață europeană are la bază un model social unic. Deși este 
atât de variat la nivel național, statul nostru social ne diferențiază de toate celelalte 
mari economii și societăți, de la economiile dezvoltate la cele emergente. El este 
prețios pentru cetățenii noștri. Un model care întruchipează valorile la care ei aderă 
- acea combinație unică de responsabilitate individuală și solidaritate cu societatea 

“  
Economia socială de piață 
europeană are la bază un 
model social unic. Deși este atât 
de variat la nivel național, statul 
nostru social ne diferențiază de 
toate celelalte mari economii 
și societăți, de la economiile 
dezvoltate la cele emergente. 
El este prețios pentru cetățenii 
noștri. ”
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și cu celelalte generații. Un model care contribuie la îndeplinirea obiectivelor la care 
ei aspiră - cum ar fi securitatea la bătrânețe și în împrejurări potrivnice. Numai prin 
cooperare și adaptare vom putea să apărăm economia noastră socială de piață. 

Revenind însă la chestiunea principală, și anume la ceea ce am numit cea de a treia 
etapă a integrării europene, cea a influenței și a puterii, trebuie să recunoaștem 
că, pentru a garanta pacea și prosperitatea în Europa, avem nevoie de o Uniune 
Europeană mult mai dispusă să proiecteze această putere și influență în lume. Pe 
perioada crizei, încrederea în influența globală a Europei a fost puternic compromisă 
la nivel internațional. Atractivitatea globală a modelului economic european a fost 
subminată pentru un timp și, odată cu aceasta, au fost puse la îndoială valorile și 
autoritatea Europei în calitate de actor pe scena mondială. Este timpul să luptăm 
pentru a ne recâștiga rolul și influența. Provocarea reprezentată de globalizare 
se întinde dincolo de sfera economică. Trebuie să regândim abordarea noastră 
diplomatică. Trebuie să regrupăm capacitățile noastre de apărare. Trebuie să ne 
apărăm valorile mai mult ca niciodată. 

Sistemul mondial este și el în plină adaptare, profilându-se o nouă ordine mondială. 
Avem de ales între a contribui la această remodelare mondială și a pierde șansa de 
a ține pasul cu viitorul. Și în acest caz, evenimentele din zona Ucrainei demonstrează 
cât este de important să rămânem vigilenți și cât este de imperativ să rămânem 
uniți. Europa fie va merge înainte pe drumul coeziunii și al dorinței de a-și proiecta 
puterea și influența, fie își va pierde rațiunea de a exista.

Ne vedem astfel obligați să conferim mai multă stabilitate situației interne din 
Uniunea Europeană. 

Trebuie să abordăm trei tipuri de decalaje. Există un decalaj în materie de guvernanță: 
statele membre nu mai pot satisface nevoile cetățenilor prin forțe proprii, în timp ce 
instituțiile europene nu dispun încă de toate instrumentele necesare pentru a face 
acest lucru. Există un decalaj în materie de legitimitate: cetățenii au impresia că 
procesul decizional are loc la un nivel prea înalt. De asemenea, există un decalaj în 
materie de așteptări, cetățenii având așteptări mai mari decât poate să satisfacă 
sistemul politic. Nu există un proces automat prin care statele membre să convină 
asupra instrumentelor necesare pentru a elimina aceste decalaje, fiind așadar 
nevoie să definim tipul de comunitate de viziuni pe care îl dorim și de care depinde 
rolul nostru în lume.

Vom obține stabilitatea numai dacă ne vom găsi un nou echilibru la un nivel mai 
înalt al comunității de viziuni.

“ 
 Europa fie va merge înainte pe drumul coeziunii și al 
dorinței de a-și proiecta puterea și influența, fie își va 
pierde rațiunea de a exista.”
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Doamnelor și domnilor,

Nimeni nu a pretins însă vreodată că adaptarea este un proces simplu, nici măcar 
atunci când ea este în mod indiscutabil necesară.

Schimbările profunde reprezintă un proces deosebit de solicitant pentru țările 
europene care, democrații fiind, trebuie să se gândească nu numai la ceea ce trebuie 
să facă, ci și la modul în care vor să o facă. Nu este suficient să ne conformăm 
noilor realități; trebuie să le adoptăm cu convingere și să oferim garanții că ele 
sunt în avantajul tuturor. Îmi amintesc afirmațiile unor prim-miniștri la reuniunile 
Consiliului European: „Știm ce avem de făcut. Problema este că, dacă facem aceste 
lucruri, pierdem alegerile viitoare.” 

Aceasta nu poate fi o scuză pentru a nu face ceea ce trebuie, pentru a nu duce 
munca grea de convingere. „Rendre possible ce qui est nécessaire” – a face posibil 
ceea ce este necesar - este condiția pentru un guvern responsabil.

Acesta este un test nu numai pentru Uniunea Europeană. Guvernele din lumea 
întreagă se confruntă cu provocări similare, chiar dacă în moduri diferite. Democrația 
se dovedește încă o dată a fi metoda cea mai bună și cea mai stabilă de a le face 
față. Și totuși, mai mult decât oricare alt sistem, democrația necesită totodată 
diplomație politică și un leadership curajos. 

Contrar percepției din unele cercuri, etapele anterioare ale integrării europene au 
fost întotdeauna propulsate atât de jos în sus, cât și de sus în jos. 

Așa s-a întâmplat în cazul mișcărilor de rezistență, al sindicatelor și al antreprenorilor 
care s-au reunit după ororile războiului. Așa s-a întâmplat în cazul tinerilor germani 
și francezi, dornici să depășească granițele reale, dar și pe cele mentale în anii 
1950. Așa s-a întâmplat în cazul grecilor, al portughezilor și al spaniolilor care, în 
anii 1970, s-au eliberat de dictaturi pentru a reveni în sânul Europei, care și-au dat 
seama că regimurile în care trăiau nu erau capabile și nici dornice să se adapteze 
în timp ce lumea mergea înainte fără ei. Așa s-a întâmplat în cazul cetățenilor din 
Europa Centrală și de Est, de la mișcarea sindicală „Solidarność ” din Polonia la 
Revoluția de Catifea de la Praga, de la mișcările de independență din Țările Baltice 
la populația maghiară care a deschis pentru prima dată Cortina de Fier, în anii 
1980 și 1990. Toți aceștia au perceput recâștigarea democrației ca fiind sinonimă, 
în mare măsură, cu apartenența la Uniunea Europeană. Așa a simțit generația mea 
în Portugalia, și așa au simțit mai târziu generații întregi din unele părți ale Europei 
centrale și de est. Ei au știut că, așa cum a afirmat Vaclav Havel, „Europa este patria 
patriilor noastre”.

Într-un discurs ținut la Londra în 1951, Konrad Adenauer descria cum o astfel 
de înțelegere amplă a problemelor aflate în joc a transformat Germania într-o 
protagonistă atât de convinsă în primele faze ale integrării europene. „Suntem 
animați nu doar de teama de bolșevism”, declara el, „ci și de convingerea ... că 
problemele cu care trebuie să ne confruntăm în prezent, și anume păstrarea păcii 
și apărarea libertății, pot fi soluționate numai în cadrul unei comunități mai mari. 
Această convingere este împărtășită de marea masă a cetățenilor germani... În 
acest sens, doresc să subliniez că, la 26 iulie 1950, Parlamentul Germaniei s-a 
pronunțat în unanimitate în favoarea creării unei Federații Europene.”
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În prezent, un asemenea sprijin politic și societal pe scară largă este mai 
indispensabil ca niciodată. Nu putem să înaintăm dacă nu avem un avânt. Nu 
putem și nici nu ar trebui să forțăm mâna opiniei publice, însă putem încerca să 
clădim consensul de care avem nevoie. Și aici intră în discuție leadershipul politic. 
Când vorbim despre leadership, vorbim despre asumarea responsabilității și nu 
despre urmarea trendurilor populare sau populiste. Și aceasta deoarece Europa 
nu mai este ceea ce a fost în trecut. Europa s-a maturizat, s-a transformat într-un 
sistem democratic de guvernanță mai complet ca niciodată, în special cu ajutorul 
Tratatului de la Lisabona, impactul acestuia asupra vieților cetățenilor fiind cu mult 
mai mare decât cel al versiunilor precedente. Am construit într-adevăr acea uniune 
mult mai strânsă, care înainte era doar o aspirație. 

Prin urmare, simpla deliberare birocratică, 
tehnocratică și diplomatică nu mai 
este suficientă. Chiar și dezbaterea 
problemelor în cadrul summiturilor și-a 
atins limitele. Avem nevoie de o nouă 
dezbatere și de un nou dialog care să 
ducă lucrurile mai departe - avem nevoie, 
atât la nivel național, cât și transnațional, 
de un real sentiment de adeziune la 
proiectul european.

Aceasta constituie de fapt esența problemei: (policy) și organizarea politică (polity) 
pot funcționa doar dacă există un consens privind comunitatea de viziuni convenită 
și privind modalitatea de a o realiza. 

Caracterul sui-generis, de lucrare în curs, al proiectului european se reflectă într-o 
serie de discuții pe marginea tratatelor care au dominat dezbaterea începând cu 
semnarea Tratatului de la Maastricht. De atunci, criza financiară și economică a 
ridicat din nou o serie de întrebări legate de tratate. Chestiunea constituțională a 
Europei nu a fost abandonată. 

Aș spune că această chestiune nu poate fi soluționată într-un mod definitiv, cel 
puțin nu deocamdată. 

Adepții paradigmei ultra-integraționiste nu pot ignora faptul că marea majoritate a 
cetățenilor nu doresc o unitate europeană în detrimentul statului-națiune. Cei care 
privesc lucrurile dintr-o perspectivă exclusiv națională sau interguvernamentală 
nu pot ignora faptul că statele-națiune nu mai pot răspunde prin forțe proprii 
așteptărilor cetățenilor. Încercarea de a identifica, la nivel conceptual, un punct final 
al integrării europene este - într-un fel sau altul - sortită eșecului.

Alta este calea de urmat. În fiecare etapă, integrarea europeană s-a bazat pe un 
sentiment clar al finalității, pe o idee clară a nevoii de Europa. Mijloacele necesare 
înfăptuirii acestui lucru, și anume tratatele și instituțiile, au urmat întotdeauna 
voința politică.

Prin urmare, în acest moment, înainte de a discuta detaliile tehnice ale unui nou 
tratat, trebuie să răspundem la următoarea întrebare: ce fel de comunitate de 
viziuni credem că ar fi necesară, indispensabilă, inevitabilă între capitalele europene 
și Bruxelles? Care considerăm că ar fi lucrurile pe care trebuie să decidem să le 
facem împreună, indiferent de consecințe? Care este scopul convenit, stabilit și 

“ 
 Avem nevoie de o nouă 
dezbatere - avem nevoie, 
atât la nivel național, cât 
și transnațional, de un real 
sentiment de adeziune la 
proiectul european.”
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comun al Uniunii noastre? În ce măsură să ne unim destinele, în mod irevocabil și 
fără rezerve? Pe scurt: care este viziunea noastră?

Jean Monnet este adesea citat ca spunând că „nimic nu se obține fără sprijinul 
poporului, nimic nu dăinuiește fără instituții.” Ambele afirmații sunt adevărate - 
însă poate că am luat-o mai în serios pe a doua dintre ele. 

A sosit momentul să ne-o însușim și pe prima. 

Criza a semnalat sfârșitul erei „consensului implicit”, al caracterului aproape 
cvasi-intuitiv al integrării europene. Acum consensul trebuie să fie explicit. A sosit 
momentul să purtăm o dezbatere la nivel politic și societal referitoare la tipul de 
comunitate de viziuni pe care ne-o dorim în UE, la cât de departe și cât de adânc 
vrem să meargă integrarea, la cine vrea să participe și la ce anume, dar și în ce scop.

Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să trec în revistă politicile, principiile și domeniile de politică pe care 
cred că trebuie să se concentreze eforturile noastre de a clădi un consens.

În aprilie 1978, Roy Jenkins, președintele de atunci al Comisiei Europene, s-a aflat 
într-o poziție pe care urma să o cunosc și eu prea bine, decenii mai târziu. 

„A vorbi de economie în cadrul Comunității”, declara acesta, „înseamnă a vorbi de 
locuri de muncă și de sectoare industriale în declin, de stabilitate monetară, de 
politici regionale și de opțiuni energetice. Toate acestea sunt chestiuni care țin de 
politică, nu de birocrație.”

Cu toate că părea să afirme un truism, Jenkins a tras o concluzie interesantă: „deși 
există probabil unii care cred contrariul, instituțiile Comunității au fost construite cu 
grijă și adaptate de-a lungul timpului, pentru a permite interacțiunea dintre discuție 
și soluție atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic. Ele nu sunt perfecte, însă cel 
puțin cadrul decizional există.”

Într-adevăr, foarte adesea a existat, și există în continuare, tentația ca discuția 
privind „cadrul decizional” să aibă prioritate în fața „chestiunilor care țin de politică”, 
cum le numea Roy Jenkins.

De prea multe ori, dezbaterile europene privind sunt purtate doar în termeni 
instituționali sau constituționali. Obsesia noastră legată de organizarea politică 
ne-a distras atenția de la și politica de care aveau nevoie aceste dezbateri. În loc 
să luăm pur și simplu decizii, am ajuns să discutăm despre cum să luăm decizii și 
despre cine este responsabil să le ia.

“ 
 Criza a semnalat sfârșitul erei „consensului implicit”, al 
caracterului cvasi-intuitiv al integrării europene. Acum 
consensul trebuie să fie explicit.”
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Astăzi îmi permit să vă pun în gardă în legătură cu o astfel de abordare, întocmai 
cum a făcut-o și Jenkins cu patru decenii în urmă. 

Provocările care se prefigurează în această a treia 
etapă a integrării europene trebuie examinate 
din mai multe puncte de vedere: în primul rând, 
din punctul de vedere al politicii necesare, în al 
doilea rând din punctul de vedere al politicilor 
necesare și, în al treilea rând, din punctul de 
vedere al organizării politice necesare pentru 
a le putea îndeplini pe primele două. Exact în 
această ordine. 

Așadar, dezbaterea pe tema viitorului Europei 
trebuie să fie, în primul rând, o dezbatere pe tema 
politicii și a politicilor și nu pe tema instituțiilor 
și a tratatelor. Trebuie să dezbatem ceea ce 
vrem să realizăm împreună și de ce. Fără un 
consens în această privință, riscăm să discutăm 
la nesfârșit despre clauzele de subsidiaritate 
și despre opțiunile de neparticipare și să nu 
convingem sau să satisfacem pe nimeni. Trebuie 
să decidem, la nivel individual și colectiv, ceea ce 
dorim să realizăm, dar și ceea ce nu este nevoie 
sau ceea ce nu dorim să realizăm împreună. 

Cadrul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană a evoluat foarte mult de-a 
lungul anilor, nu doar după mandatul președintelui Roy Jenkins, ci chiar și în timpul 
mandatului meu. Dacă ar fi să comparăm situația în care ne aflam cu douăzeci de 
ani în urmă cu situația în care ne aflăm astăzi, evoluția este uimitoare. 

Și nu mă refer doar la competențe, ci mai ales la 
modalitățile și la dinamica procesului decizional. 
Am avut privilegiul de a participa la reuniunile 
Consiliului, începând cu 1987, și la cele ale 
Consiliului European, în perioada 1992-1995. 
Și pot depune mărturie că aceste diferențe sunt 
foarte marcante. În unele cazuri, însăși cultura 
instituțională a suferit schimbări fundamentale.

La începutul anilor 1990, Comunitatea Europeană, era încă centrată în jurul 
Consiliului. Într-adevăr, Comisia avea drept de inițiativă legislativă, însă majoritatea 
puterilor decizionale erau deținute de statele membre. De atunci, sistemul și 
procesele noastre s-au schimbat semnificativ.

În primul rând, a crescut puterea Parlamentului European, care s-a transformat 
din adunare consultativă în colegiuitor indispensabil, chiar dacă Parlamentul însuși 
mai ezită încă adeseori între rolul său de tribun și cel de factor decizional. Nu toți 
membrii Parlamentului European au reușit să scape de tentația de a face solicitări 
fără a se gândi la fezabilitatea lor, subestimând condițiile politice în cazul anumitor 
decizii. Am constatat de altfel cum unii preferă mai degrabă să își asume funcția 
de protestatari sau chiar de luptători antisistem decât să adopte un rol mai adaptat 
nevoii de a obține rezultate pragmatice împreună cu celelalte instituții. Probabil 
că acest lucru are loc din cauză că Parlamentul nu dispune de dreptul său propriu 

“ 
 Trebuie să decidem, la nivel 
individual și colectiv, ceea ce 
dorim să realizăm, dar și ceea ce 
nu este nevoie sau ceea ce nu 
dorim să realizăm împreună. ”

“ 
 În primul rând, din punctul de 
vedere al politicii necesare, în 
al doilea rând din punctul de 
vedere al politicilor necesare și, 
în al treilea rând, din punctul 
de vedere al organizării politice 
necesare pentru a le putea 
îndeplini pe primele două. Exact 
în această ordine. ”
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de inițiativă legislativă. Trebuie însă să recunoaștem că, în linii mari, contribuția 
Parlamentului a fost una constructivă. Deși în ultimii zece ani Parlamentul și-a 
propus mize ambițioase, până la urmă, miza sa finală a fost realizarea obiectivelor 
- fie că este vorba de adoptarea bugetului Uniunii Europene, fie de realizarea uniunii 
bancare.

Relațiile dintre statele membre sunt și ele foarte variate, 
ca urmare a dinamicii diferite care s-a creat între cei 28 
de membri de acum comparativ cu cei 12 din 1992 sau din 
1994, de exemplu. Contrar legendei care circulă la Bruxelles, 
aceasta nu este neapărat o chestiune de dimensiune și de 
putere, ci mai degrabă de viziune și de agendă. Pot face o 
comparație între dinamica din 1992 sau 1994 a Consiliului 
European, când eram 12 membri și când la acele reuniuni 
participau miniștrii afacerilor externe, și dinamica de astăzi. 
Îmi amintesc foarte bine de Helmut Kohl, de François 
Mitterrand sau de Felipe González la acele reuniuni și pot 
face o diferență între Consiliile Europene de atunci și cele 
de astăzi.

La masa discuțiilor, unele guverne adoptă o abordare defensivă, altele sunt 
preocupate doar de un singur aspect, iar altele nu sunt animate de niciun interes 
arzător. Puțin sunt liderii care au o viziune globală sau o abordare cuprinzătoare. 
Deși se simt responsabili pentru Europa, nu toți se simt responsabili în aceeași 
măsură. Însă tocmai această responsabilitate oferă avantaje într-un proces politic 
precum cel al UE.

În consecință, s-a deplasat mult și centrul de greutate de partea Consiliului. În 
trecut, conceptul derivat din tratat atribuia Consiliului Afaceri generale, alcătuit 
din miniștri ai afacerilor externe, rolul de vârf politic al Consiliului. Astăzi Consiliul 
European este cel care joacă acest rol. Europa a devenit o „Chefsache” (chestiune 
de lideri). Organismul care reunește toți acești lideri - Consiliul European - a 
câștigat progresiv în importanță încă dinainte ca Tratatul de la Lisabona să îl 
facă mai stabil și mai operațional prin crearea instituției președinției permanente 
a Consiliului European. Este adevărat că o parte a dinamicii sale se datorează 
caracterului particular al crizei economice și financiare: necesitatea unei mobilizări 
rapide a unor mijloace financiare pe care doar statele membre o puteau ordona. Cu 
timpul, acest fenomen ar putea să scadă în intensitate. Va trebui ca șefii de stat și 
de guvern să își vadă rolul nu numai ca unul național, ci și ca unul european.

Cu toate acestea, trecerea de la Consiliu la Consiliul European a dat naștere la o 
anumită discrepanță în ceea ce privește implementarea. De exemplu, voluntarismul 
inițial caracterizat prin solicitări repetate de organizare a unor Consilii Europene sau 
a unor summituri ale zonei euro pentru a dezbate fiecare nouă chestiune apărută, 
care a dus la un val de summituri, a avut avantajul de a exercita o presiune asupra 
liderilor care s-au văzut obligați să ia decizii. Însă o astfel de abordare a banalizat 
summiturile și a consolidat ideea că deciziile au fost întotdeauna prea limitate și că 
implementarea a fost întotdeauna prea tardivă. Și aceasta deoarece nu întotdeauna 
deciziile luate de șefii de stat și de guvern au fost puse în practică la nivel național. 
Ne-am văzut confruntați cu prea multă presiune și cu o lipsă de precizie.

“ 
 Va trebui ca șefii de stat 
și de guvern să își vadă 
rolul nu numai ca unul 
național, ci și ca unul 
european.”
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Din toată această situație, reiese că rolul Comisiei este acela de pilon central 
indispensabil. Dreptul ei de inițiativă legislativă a rămas constant pe toată durata 
crizei. Iar talentul ei în ceea ce privește inițiativa – dacă mă pot exprima astfel – văzut 
prima oară la Walter Hallstein și dezvoltat de Jacques Delors, a fost întotdeauna 
prezent și a fost sursa conceptelor decisive: de la instituirea MESF, a FESF și, ulterior, 
a MES, care în esență au avut la bază propuneri ale Comisiei, la proiectul de uniune 
bancară2; de la inițiativa de a lansa obligațiuni pentru finanțarea proiectelor la 
propuneri legislative ale Comisiei privind reforma guvernanței economice, inclusiv 
un nou pact de stabilitate și de creștere. Comisia a urmat întotdeauna o abordare 
cu adevărat europeană în exercitarea dreptului său de inițiativă legislativă. 

În mod interesant, nu există o ilustrare mai bună a rolului indispensabil al Comisiei 
decât Tratatul fiscal interguvernamental. Pe toată durata negocierilor pentru acest 
tratat, Comisia a fost o sursă indispensabilă de expertiză și de tehnică legislativă 
creativă. Și, în final, chiar și în acest context interguvernamental, Comisia a fost 
cea care a făcut un pas înainte atunci când s-a ivit necesitatea de a garanta o 
implementare puternică. Faptul că, pentru a obține rezultate concrete, Comisia este 
uneori dispusă să nu își asume întregul merit nu trebuie confundat cu o scădere a 
importanței rolului său. În Uniune nu există nicio altă instituție care să întrunească 
viziunea orizontală - conștientizarea diversității situațiilor în care se află statele 
membre - și înțelegerea în profunzime - expertiza în materie de politici europene. 

Însă pentru a înțelege pe deplin ce s-a întâmplat între 
timp, este necesar să luăm în considerare supravegherea 
exercitată de mass-media, care a devenit mai profundă, 
mai rapidă, mai completă și mai critică. Ea nu mai are un 
ton reverențios față de summituri și lideri, ci măsoară 
succesul în rezultate - foarte adesea în rezultate imediate. 
Dacă nu fac față disecției din mass-media, rezultatele 
pur și simplu dispar, astfel cum s-a întâmplat în mod 
public o dată sau de două ori pe perioada crizei. Astfel 
se explică, în parte, „bâlbâiala” și caracterul sacadat al 
răspunsului la criză.

Acesta este unul dintre motivele pentru care construcția Uniunii Europene a fost 
comparată cu un eșafodaj. Ea pare a fi permanent în construcție și reparație, însă 
eșafodajul maschează adesea „frumusețea” edificiului din spatele său. 

Aș îndrăzni să spun chiar că ține de însăși natura proiectului european să se 
asemene cu o lucrare aflată permanent în curs de desfășurare. Iar pentru cei care 
sunt îngrijorați față de lipsa de coerență și de simetrie, ar fi mai bine dacă s-ar 
adapta la un concept arhitectural care, pentru avea noi funcții, trebuie să creeze noi 
forme și modele. În UE, „l’èsprit de système” nu funcționează de regulă foarte bine.

2 Comunicare a Comisiei: „Acțiuni pentru stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă”, 30 mai 2012.

“  Reiese că rolul Comisiei 
este acela de pilon central 
indispensabil. ”

“  Ceea ce am observat până acum, și ceea ce observăm mai presus de 
   toate, este că leadershipul este important. 
Deoarece numai un leadership bazat pe consens poate să evite 
fragmentarea. ”
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Putem spune că procesul de integrare a trecut testul timpului și a depășit tensiunea 
crizelor, deoarece a existat întotdeauna o „obligation de résultat” căreia i s-a 
răspuns cu rezultate concrete. Am ridicat guvernanța la un grad de maturitate atât 
de înalt, încât ne permite să luăm decizii pe baza unui larg consens. Ceea ce am 
observat până acum, și ceea ce observăm mai presus de toate, este că leadershipul 
este important.

Deoarece numai un leadership bazat pe consens poate să evite fragmentarea. 

Acesta este motivul pentru care m-am asigurat că toate comisiile pe care le-
am prezidat și-au asumat răspunderea colectivă pentru deciziile pe care le-au 
luat. Președintele Comisiei este garantul colegialității, ceea ce evită atitudinea 
necooperantă și vederile înguste. Am pornit întotdeauna de la diferențe de opinie 
apărate cu însuflețire și de la dezbateri reale. Dar, în cele din urmă, aproape toate 
deciziile din acești zece ani au fost luate prin consens. Un organ politic executiv nu 
este un parlament în miniatură. Ca organ politic executiv, Comisia trebuie să își 
asume responsabilitatea pentru inițiativele pe care le consideră necesare în mod 
colectiv. Acesta este motivul pentru care, în conformitate cu tratatele, procesul 
decizional din Comisie este mai degrabă de natură colegială și nu individuală. Este 
foarte posibil pentru un colegiu cu 28 membri să funcționeze. Mai presus de orice, 
aceasta este o chestiune ce ține de o adevărată cultură comunitară, precum și de 
o gestionare eficientă a instituției.

Încă de la începutul primei Comisii pe care am prezidat-o, care aproape a coincis 
cu cea mai mare extindere a Uniunii Europene, din 2004, am fost deosebit de 
conștient de nevoia de a evita fragmentarea sa geografică, ideologică sau de alt 
tip. Am convingerea fermă că, deși este important să recunoaștem caracterul politic 
al Comisiei, este la fel de important să evităm să îi conferim acesteia un caracter 
partizan. 

Comisia nu deține doar funcții politice, ci și administrative, precum și, ceea ce eu 
numesc, funcții „cvasi-jurisdicționale”. Acest lucru necesită multă înțelepciune și 
echilibru la nivel decizional pentru ca credibilitatea Comisiei, în diferitele sale roluri, 
să nu fie subminată, iar independența și profesionalismul său să nu fie puse în 
pericol. 

Uniunea Europeană a atins, în ultimele două decenii, un nivel mult mai ridicat de 
maturitate politică și instituțională. Și tocmai acest cadru politic ne-a ajutat să 
depășim perioada de criză. Însă ceea ce avem astăzi trebuie consolidat, dacă dorim 
să dăinuiască.

În acest moment trebuie să supunem discuției modul în care am putea să realizăm 
această consolidare și să mergem înainte. Această dezbatere constituie de altfel 
condiția prealabilă pentru obiectivele pe care trebuie să le realizăm: creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă prin remodelarea mai accentuată a pieței 
interne și a monedei noastre comune, a politicii noastre comerciale, a politicilor în 

“ 
 Deși este important să recunoaștem caracterul politic al Comisiei, 
este la fel de important să evităm să îi conferim acesteia un 
caracter partizan. ”
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domeniul energiei și climei, al infrastructurii, al științei și inovării, al industriei și al 
economiilor digitale. Prin politica noastră comună în domeniul afacerilor externe 
și al securității, precum și în domeniul justiției și al afacerilor interne trebuie să 
instituim libertatea și securitatea. Trebuie să obținem bunăstarea noastră socială 
prin eforturile noastre comune în domeniul educației, culturii, tineretului și prin 
abordarea provocărilor comune legate de demografie și de sistemele noastre de 
securitate socială.

Doamnelor și domnilor, 

Chiar dacă există deja un cadru decizional, trebuie să ținem seama și de o serie de 
disfuncționalități ale politicii europene care afectează capacitatea noastră de a-l 
utiliza.

Aceasta reprezintă o problemă reală pentru democrația europeană. 

În politica europeană există o lipsă de asumare a răspunderii, pe care simplele 
ajustări instituționale nu o pot remedia. 

Cât timp factorii de decizie democratici refuză să recunoască, să apere și să aprobe 
deciziile lor comune, legitimitatea europeană va continua să aibă de suferit.

De prea multe ori, controversele politice sunt privite ca deficiențe sistemice. În loc 
să se limiteze dezbaterile strict la obiectul lor, de exemplu, existența unei soluții 
mai bune la chestiunea becurilor electrice sau a recipientelor pentru uleiul de 
măsline, rezultatele controversate sunt prezentate ca fiind rezultatul, inevitabil și 
absurd, al unui „sistem made in Bruxelles” defectuos, deși, dacă ar avea loc la nivel 
național, atât dezbaterile, cât și rezultatele, ar fi similare, dacă nu chiar identice. 
Reglementările în domenii precum sănătate, standardele aplicabile produselor, 
drepturile lucrătorilor, normele de mediu sau siguranța transporturilor sunt o 
consecință nu doar a „centralismului de la Bruxelles”, ci și a unui dialog social și 
a solicitărilor cetățenilor de a se da curs preocupările lor. De regulă, inițiativele de 
reglementare nu iau naștere la Bruxelles. Ele sunt dictate de interese ale societății, 
ale mediului de afaceri sau ale lucrătorilor, de dezbateri publice și de procese 
politice. Spre exemplu, ideea de a reglementa becurile electrice și recipientele 
pentru uleiul de măsline a pornit de la nivel național. Iar noi am preluat chestiunea 
becurilor electrice deoarece problema eficienței energetică este una justificată. În 
schimb, am abandonat inițiativa de a reglementa recipientele de ulei de măsline, 
deoarece am considerat că nu are nevoie de o soluție la nivel european. 

Există în plus o asimetrie între dialectica politică națională și dialectica politică 
europeană. La nivel național, există o logică guvern-contra-opoziție, astfel încât, 
pentru fiecare chestiune, există „o parte împotrivă” și „o parte pentru”. În Europa nu 

“ Cât timp factorii de decizie democratici refuză să 
recunoască, să apere și să aprobe deciziile lor comune, 
legitimitatea europeană va continua să aibă de suferit. ”
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există o astfel de logică și, prin urmare, nu există o parte care să fie în favoarea a 
tot ceea ce întreprinde Europa. În principal, Comisia este cea care a fost concepută 
prin tratate ca apărătoare a interesului european general, cea de la care se așteaptă 
întotdeauna să apere deciziile colective convenite. Mult prea adesea însă, Comisia 
este lăsată fără niciun sprijin real din partea unui sistem în care toți ceilalți își pot 
permite să facă parte puțin și din guvern, și din opoziție.

Aceasta înseamnă că există o „disonanță cognitivă” între procesele politice 
de la nivel național și european, fapt care, la rândul său, permite apariția unui 
comportament politic aproape schizofrenic. La nivel european, politicienii naționali 
pot cere mult mai mult decât în țările lor, fără a fi nevoiți să își asume răspunderea 
pentru adoptarea și punerea în aplicare ulterioară a reglementărilor. Tentațiile 
și oportunitățile de a eluda responsabilitatea sunt multiple. Și vă pot spune din 
experiență că se întâmplă adesea ca un partid să afirme ceva în capitala țării sale, 
iar în Parlamentul European de la Strasbourg să afirme nu ceva diferit, ci exact 
opusul.

Și, în cele din urmă, sancțiunea politică pentru toți protagoniștii, fie ei naționali sau 
europeni, este încă dictată de dinamica electorală națională. Nu există o sancțiune 
politică cu adevărat paneuropeană, separată de nivelul național, care să se aplice 
pentru acțiunile la nivel european.

În ultimă instanță, problema este următoarea: toate țările ar dori să vadă Europa 
ca o proiecție la scară mai mare a propriilor aspirații și sunt gata să afirme că 
„Europa” are o problemă atunci când ceilalți nu le îmbrățișează inițiativele. Multe 
state membre speră sau pretind că Europa va sfârși, în cele din urmă, prin a fi o 
copie la scară mai mare a lor – însă acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

În mod asemănător, mulți politicieni sunt atașați de microreglementările lor de 
suflet, însă condamnă același comportament în cazul altora, calificându-l drept 
imixtiune nejustificată. Nimic nu a provocat mai multe neajunsuri Uniunii decât 
tendința celor care, nereușind să convingă, pun insuccesul lor pe seama deficiențelor 
Europei și nu pe incapacitatea lor de a câștiga sprijinul majorității pentru ideile lor. 
Și, pe rând, aceste considerații ne conduc la marea dilemă care se află în centrul 
discuției despre viitor: atunci când cetățenii nu sunt de acord cu o decizie luată la 
nivel național, ei votează de regulă împotriva celui care a luat-o. Dacă nu sunt de 
acord cu o decizie luată la nivel european, ei tind să se întoarcă împotriva Europei 
însăși.

Aspectul politic este într-adevăr primul care trebuie abordat. Dacă cineva m-ar 
întreba „Deci care este de fapt problema?”, i-aș răspunde „E politica, bat-o vina!”. 

“  Atunci când cetățenii nu sunt de acord cu o decizie luată 
la nivel național, ei votează de regulă împotriva celui 
care a luat-o. Dacă nu sunt de acord cu o decizie luată la 
nivel european, ei tind să se întoarcă împotriva Europei 
însăși. ”
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La nivelul statului-națiune, problema legitimității este în principiu rezolvată. 
Dezacordul în materie de politici nu pune în mod normal structura politică și nici 
sistemul politic sub semnul întrebării. În Uniunea Europeană însă, legitimitatea 
depinde încă de obținerea unor rezultate concrete. Astfel se explică de ce, în 
general, lipsa de sprijin pentru instituțiile sau partidele politice naționale nu devine 
în general o amenințare la adresa unității naționale, în timp ce lipsa de sprijin pentru 
instituțiile Uniunii poate deveni o amenințare chiar la adresa integrării europene. De 
fapt, orice proiect politic necesită un minimum de sprijin constant, fie el explicit sau 
implicit. Dincolo de îndoiala generală sau de angoasa („Angst”) cetățenilor de rând 
legată de modul în care aceștia percep majoritatea instituțiilor și a elitelor în era 
globalizării, provocarea specifică cu care s-a confruntat recent Uniunea Europeană 
este următoarea: date fiind vocile din ce în ce mai numeroase ale euroscepticilor și 
chiar ale eurofobilor, anumite forțe politice principale au internalizat argumentele 
populiste în loc să le atace. Aș spune că forțele și actorii politici, de la centru-
stânga la centru-dreapta, ar trebui să își părăsească zona de confort. În loc să lase 
dezbaterea pe seama vocilor extremiste, ei trebuie să preia inițiativa și să pledeze 
pentru un program constructiv pentru Europa, atât la nivel național, cât și la nivelul 
Uniunii. 

Nicio modificare a tratatelor, niciun fel de 
inginerie instituțională nu poate înlocui voința 
politică în favoarea Europei. Faptul că această 
idee câștigă deja teren este încurajator. După 
cum afirma Friedrich Hölderlin, „Wo die Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch” (acolo unde 
există pericol, crește și cel salvat).

Astfel de handicapuri politice trebuie abordate cu prioritate pentru a consolida 
legitimitatea și eficacitatea Europei.

Pentru a remedia această situație, avem nevoie de leadership, de acțiune și 
de asumarea răspunderii pentru proiectul Uniunii Europene, înțeles ca parte 
componentă a structurii politice și societale a statelor sale membre. Avem nevoie 
să înțelegem că europene nu mai sunt politici externe. Ele sunt astăzi politici interne 
în statele noastre membre.

Trebuie să punem bazele unei noi 
relații de cooperare, a unei așa-numite 
„Kooperationsverhältnis”, între Uniune, 
instituțiile sale și statele membre. Prin „relație 
de cooperare” înțeleg un principiu pe baza 
căruia instituțiile și statele membre să meargă 
dincolo de cooperarea loială deja înscrisă în 
tratate, și anume în articolul 4 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, și să conlucreze 
astfel încât să maximizeze compatibilitatea 
deciziilor luate la diferite niveluri.

De prea multă vreme se așteaptă de la instituțiile UE – cel puțin în globul de sticlă 
al Bruxelles-ului – să încerce sistematic să facă mai mult decât le permit tratatele, 
în timp ce de la statele membre se așteaptă să facă presiuni pentru a determina 
instituțiile să facă mai puțin. Acest comportament imatur trebuie depășit. 

“ Niciun fel de inginerie 
instituțională nu poate înlocui 
voința politică în favoarea 
Europei.”

“  Trebuie să punem bazele unei noi 
relații de cooperare, a unei așa-
numite „Kooperationsverhältnis”, 
între Uniune, instituțiile sale și 
statele membre. ”
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“  Este nevoie de consolidarea 
rolului partidelor politice la 
nivelul Uniunii, pentru a agrega 
interesele politice, pentru a 
structura prioritățile politice 
și pentru a asigura coerența 
politică globală. ”

Avem în schimb nevoie de o gestionare matură a unor mandate clare acordate 
diferiților actori și niveluri ale Uniunii noastre, de la sfera regională, la cea națională 
și apoi la cea europeană. Iar aceste mandate trebuie respectate pe deplin, atât în 
ceea ce privește amploarea, cât și limitele lor, de către toți cei implicați. 

Pentru a trece de la o atitudine competitivă la una de cooperare între instituțiile 
Uniunii și între instituțiile europene și statele membre, este nevoie de consolidarea 
rolului partidelor politice la nivelul Uniunii, pentru a agrega interesele politice, 
pentru a structura prioritățile politice și pentru a asigura coerența politică globală.

Acesta este motivul pentru care dinamica electorală creată de numirea unor 
„Spitzenkandidaten” (candidați de vârf) din partidele politice pentru funcția de 
președinte al Comisiei poate fi un pas în direcția cea bună. 

Deși recunosc limitele exercițiului actual, 
cred totuși că acesta ar putea consolida 
caracterul european al alegerilor. Este o 
modalitate de a ajuta partidele care doresc 
să îl adopte să contureze în mod progresiv 
o sferă publică europeană. Este straniu, 
sau poate nu, că forțele politice care au 
privit întotdeauna cu un ochi critic lipsa de 
răspundere democratică în Europa resping 
acum astfel de noi măsuri menite tocmai să 
întărească această răspundere. Democrația 
națională este desigur indispensabilă pentru 
legitimitatea Uniunii Europene, dar ar fi greșit 
să împiedicăm evoluția unei democrații 
europene de sine stătătoare. Este vorba, într-
adevăr, de un sistem aflat încă în formare, dar 
dacă încercăm să îl blocăm, nu facem decât 
să regresăm.

Această dinamică trebuie urmată de o înțelegere post-electorală nu numai în ceea 
ce privește personalitățile, ci și prioritățile politice. Și nu numai în cadrul fiecărei 
instituții, ci și între instituții. În termeni mai concreți, acest lucru înseamnă un acord 
între Parlament, Consiliu și Comisie în ceea ce privește prioritățile, deopotrivă 
pozitive și negative, ale noii legislaturi. Acesta ar putea fi urmat și de un nou acord 
interinstituțional pentru o mai bună reglementare, astfel încât să se limiteze sarcina 
administrativă excesivă. 

În caz contrar, nu va exista niciodată un acord convingător și constrângător referitor 
la aspectele în privința cărora Uniunea trebuie să joace rolul principal și la aspectele 
în privința cărora ar trebui să aibă un rol secundar.
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Doamnelor și domnilor,

Numai pe această bază se poate face mai mult decât simplele adaptări chirurgicale 
inevitabile ale actualului cadru juridic al Uniunii.

Cred că în viitorul apropiat nu va mai exista „un moment Philadelphia” european, cu 
alte cuvinte nu se va mai ajunge la crearea de la zero a unei constituții. Modalitatea 
de dezvoltare a Uniunii va continua să fie „reforma permanentă” și nu „revoluția 
permanentă”. 

Pentru ca această reformă permanentă să reușească și pentru ca fiecare etapă să 
se înscrie în viziunea globală din spatele său, consider că trebuie să se respecte o 
serie de principii. 

În primul rând, orice dezvoltare ulterioară a Uniunii ar trebui să se bazeze pe tratatele 
existente și pe metoda comunitară, deoarece ieșirea din acest cadru ar duce la 
fragmentare, la suprapunerea structurilor și, în cele din urmă, la neconcordanțe și 
la performanțe slabe. 

În al doilea rând, înainte de a face 
orice adăugire, ar trebui eliminate 
supracomplexitățile și contradicțiile existente 
în cadrul tratatelor și între tratate și alte 
instrumente. În esență, aceasta înseamnă 
că dispozitivele interguvernamentale 
precum Mecanismul european de stabilitate 
și Tratatul fiscal ar trebui integrate în tratate 
cât mai curând posibil.

În al treilea rând, orice noi soluții 
interguvernamentale ar trebui luate în 
considerare, cu titlu excepțional și tranzitoriu, 
exclusiv pentru a evita problemele legate de 
răspundere și de coerență. 

În al patrulea rând, Uniunea ar trebui să urmărească întotdeauna să evolueze, 
pe cât posibil, ca un întreg, format în prezent din 28 de state membre. În cazul 
în care va fi inevitabilă o integrare mai profundă în alte formațiuni, în speță între 
actualii și viitorii membri ai monedei unice, Uniunea ar trebui să rămână deschisă 
tuturor celor care doresc să participe. Metoda cea mai potrivită pentru integrarea 
mai puternică în cadrul unui grup de state membre este cooperarea consolidată, 
conform prevederilor din tratate. 

În al cincilea rând, orice dezvoltare ulterioară a Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
o succesiune clară de etape, în care viitoarele acțiuni să fie construite în principal 
prin fructificarea tuturor posibilităților oferite de tratate în forma lor actuală, fără 
rezerve neprevăzute de aceste tratate, astfel încât modificarea tratatelor să aibă 
loc numai în cazul în care acestea nu prevăd o legislație secundară. 

“  Nu va mai exista „un moment 
Philadelphia” european, cu alte 
cuvinte nu se va mai ajunge 
la crearea de la zero a unei 
constituții. Modalitatea de 
dezvoltare a Uniunii va continua 
să fie „reforma permanentă” și 
nu „revoluția permanentă”.”  
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În al șaselea rând, ritmul de dezvoltare nu trebuie să fie dictat de cei mai reticenți. 
Viteza Europei nu trebuie să fie cea a celor mai lenți.

Și, în al șaptelea rând, atunci când se 
consideră că este necesară o nouă 
modificare a tratatelor, aceasta trebuie 
argumentată și dezbătută pe larg, inclusiv 
în sfera publică, înainte de a fi negociată și 
prezentată spre ratificare.

În această etapă, este desigur adevărat că ne confruntăm cu o provocare deosebită 
în ceea ce privește relația dintre moneda unică, zona euro și UE în ansamblu. Dar 
cred că logica tratatelor oferă o serie de orientări utile în acest sens. 

Conform tratatelor, moneda unică este destinată tuturor statelor membre, 
cu excepția celor care au ales opțiunea de excludere voluntară permanentă. Și 
adevărul este că există un singur stat membru - Regatul Unit - care a ales o astfel 
de opțiune. 

Chiar și situația Danemarcei poate fi descrisă mai degrabă ca „o opțiune de 
participare posibilă” decât ca o opțiune de excludere voluntară permanentă. Toate 
celelalte state membre s-au angajat să adopte moneda euro. Acest lucru va 
necesita timp și, cu siguranță, o pregătire mai minuțioasă decât în trecut. 

Dar ar fi greșit să se urmeze o logică a convergenței într-o structură divergentă. Cu 
cât mai mult cu cât experiența practică acumulată în timpul pregătirii reacției la 
criză a demonstrat că divergențele din cadrul discuțiilor nu au apărut între actualele 
și fostele membre ale zonei euro. De la Pactul euro plus la Pactul bugetar, de la 
Mecanismul unic de supraveghere la Mecanismul unic de rezoluție: ori de câte ori 
cele 17 sau 18 membre ale zonei euro s-au angajat la un proiect mai ambițios, 
aproape toate celelalte state membre li s-au alăturat sau și-au adus contribuția 
proprie. Forțele centripete s-au dovedit într-adevăr a fi mai puternice decât cele 
centrifuge.

Tendința unora de a visa la o refondare a Uniunii prin crearea unei zone euro mai 
limitate și mai mici decât UE-28 nu este un răspuns la deficiențele sistemice și nici 
nu este sinonimă cu lipsa de potențial a celor 28 de state membre. Ea reprezintă 
expresia unei nostalgii provocate de dorința unui acord mai reconfortant, a unei 
reîntoarceri la confortul, greșit perceput, al unei perioade mai scurte, mai puțin 
dificile și, aparent, mai coerente, în care integrarea era mai intimă. Însă timpul nu 
așteaptă pe nimeni, iar istoria a evoluat de atunci. Punerea față în față a oricărei 
Kerneuropa (nucleul dur al Europei) și a oricărei periferii va slăbi forțele amândurora.

“ Forțele centripete s-au dovedit 
într-adevăr a fi mai puternice 
decât cele centrifuge.”

“Punerea față în față a oricărei 
Kerneuropa (nucleul dur al Europei) 
și a oricărei periferii va slăbi forțele 
amândurora.”
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Poate că a sosit momentul să evaluăm relația dintre Uniunea Europeană și 
Regatul Unit. Cred cu tărie că Europa este mai puternică cu o țară ca Regatul Unit 
printre membrii săi și că Regatul Unit este mai puternic ca stat membru al Uniunii 
Europene decât pe cont propriu. Însă recunosc că, din motive istorice, geopolitice 
și economice, cazul Regatului Unit ar putea fi văzut ca fiind unul special. Tocmai 
din această cauză, ar fi o greșeală să transformăm o excepție pentru Regatul Unit 
într-o regulă pentru toți ceilalți. Putem și ar trebui să găsim modalități de a ține 
cont de caracterul specific al Regatului Unit, cu condiția ca acest lucru să nu pună 
în pericol coerența globală a Uniunii. 

Nu trebuie însă să confundăm această specificitate - chiar dacă uneori este 
împărtășită sub unele aspecte de mai multe guverne - cu o situație generală  
a Uniunii. 

Doamnelor și domnilor,

Pe baza principiilor enunțate mai sus, se detașează o serie de domenii de politică în 
care se impun în mod deosebit dezbateri, măsuri și decizii referitoare la îmbunătățiri 
instituționale concrete în anii ce urmează: (1) aprofundarea Uniunii economice și 
monetare, în conformitate cu proiectul Comisiei; (2) eficientizarea reprezentării 
externe a Uniunii; (3) consolidarea valorilor și a cetățeniei Uniunii; (4) îmbunătățirea 
diviziunii activității de reglementare și (5) nevoia de perfecționare a uniunii noastre 
politice.

În ceea ce privește aprofundarea Uniunii economice și monetare, viziunea 
„Proiectului pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă” al 
Comisiei rămâne valabilă. Acesta combină obiective ambițioase cu o secvențializare 
adecvată. În primul rând, reforma guvernanței economice trebuie pusă în aplicare 
integral. Odată cu atingerea acestui obiectiv, ar trebui să se treacă la dezvoltarea 
treptată a unei capacități fiscale la nivelul zonei euro, completată de o coordonare 
suplimentară a politicii fiscale și a piețelor de muncă. O astfel de evoluție, care va 
necesita în final modificări ale tratatelor, trebuie să fie însoțită de o legitimitate și 
de o răspundere democratică pe măsură. O abordare mai federalistă în materie de 
fiscalitate în zona euro nu trebuie să implice numai țările care au adoptat până în 
prezent moneda unică, ci trebuie să rămână deschisă pentru toți membrii viitori și 
potențiali și să respecte integritatea pieței unice și a politicilor duse de Uniune în 
ansamblul său.

“ Ar trebui să se treacă la dezvoltarea treptată a unei 
capacități fiscale la nivelul zonei euro, completată 
de o coordonare suplimentară a politicii fiscale și a 
piețelor de muncă.”
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Eficientizarea reprezentării externe a Uniunii 
necesită o diviziune a muncii care să fie 
bazată pe cooperare între titularii de mandat 
din Uniune și cei din statele membre. Istoricul 
de până acum al cooperării dintre președinții 
Comisiei și cei ai Consiliului European 
oferă orientări utile în acest sens. Înaltul 
Reprezentant al UE/ Vicepreședintele Comisiei 
trebuie să dispună de supleanți politici efectivi 
atât din partea Comisiei, cât și a Consiliului. 
Potențialul de reprezentare externă comună, 
prevăzut în Tratatul de la Lisabona, trebuie 
fructificat la maximum. Combinația dintre 
politica externă și aspectele externe ale 
politicilor interne oferă Uniunii mai multă 
greutate pe scena internațională, precum și o 
mai bună repartizare a sarcinilor între Uniune 
și statele sale membre. Este esențial ca primii 
pași către o politică de securitate și apărare 
mai concertată să fie duși mai departe. În acest 
efort se înscrie și obținerea unei reprezentări 
externe mai coerente a zonei euro în cadrul 
instituțiilor financiare internaționale, ceea ce 
este extrem de relevant. 

Consolidarea valorilor și a cetățeniei Uniunii 
necesită respectarea și punerea în aplicare 
integrală a principiilor statului de drept și a 
drepturilor, a garanțiilor și a libertăților Uniunii. 
Instrumentele precum controlul drepturilor 
fundamentale în evaluarea impactului 
legislativ și „salvgardarea cadrului juridic al 
statului de drept” de către Comisie trebuie 
consolidate. Lupta împotriva nerespectării 
drepturilor Uniunii, în special a dreptului la 
liberă circulație, poate și trebuie să fie abordată 
prin intermediul legislației secundare, fără a 
pune la îndoială principiul.

În ceea ce privește diviziunea activității de reglementare, trebuie să se plece de la a 
recunoaște că statele membre nu sunt mai puțin reglementate decât Uniunea. Deși 
la nivel instituțional există, fără îndoială, cazuri de sârguință exagerată, inclusiv 
din partea Comisiei, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că reglementarea 
Uniunii este dictată în realitate de necesitatea de a asigura compatibilitatea între 
reglementările detaliate din 28 de state membre. Chestiunea modului în care 
problemele mari trebuie tratate cu importanță, iar cele mai mici cu mai multă 
lejeritate nu se rezolvă, așadar, prin elaborarea unor liste pozitive sau negative a 
domeniilor de acțiune, ci mai degrabă prin determinarea intensității și a gradului 
de intruziune al fiecărei inițiative. Soluția optimă în acest sens ar fi elaborarea 
unui nou acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare, care ar extinde la 
întregul proces legislativ controlul caracterului adecvat al reglementării, evaluarea 
impactului și măsurile de debirocratizare deja adoptate de Comisie. În ultimă 
instanță, este vorba despre o revizuire periodică a consensului politic pe tema 

“ 
 Lupta împotriva nerespectării 
drepturilor Uniunii, în special a 
dreptului la liberă circulație, poate 
și trebuie să fie abordată prin 
intermediul legislației secundare,  
fără a pune la îndoială principiul. ”

“ 
 Eficientizarea reprezentării externe a 
Uniunii necesită o diviziune a muncii 
care să fie bazată pe cooperare 
între titularii de mandat din Uniune 
și cei din statele membre. ”

“ Problemele mari trebuie tratate cu 
importanță, iar cele mai mici cu mai 
multă lejeritate. ”
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priorităților politice, care ar putea fi favorizată de introducerea unor „clauze de 
limitare în timp” sau a unui principiu de discontinuitate legislativă între legislaturile 
Parlamentului European.

În ceea ce privește nevoia de perfecționare a uniunii noastre politice și de consolidare 
a legitimității democratice care ar trebui să stea la baza a ceea ce eu numesc 
Europa 3.0, acestea ar trebui să se bazeze pe metoda comunitară, care reprezintă 
un sistem de control, echilibru și echitate între instituții și statele membre ce oferă 
cel mai bun punct de plecare pentru o democrație supranațională mai aprofundată. 
O astfel de democrație supranațională nu trebuie să fie construită ca o combinație 
de vetouri pe mai multe niveluri, ci mai degrabă ca un sistem de responsabilizare la 
nivelul la care se iau deciziile executive. În măsura în care deciziile executive sunt 
adoptate la nivelul puterii executive europene, în speță Comisia, puterea legislativă 
europeană, prin urmare Parlamentul European și Consiliul, în funcția sa legislativă, 
este cea care trebuie să garanteze legitimitatea și răspunderea democratică. În 
schimb, este de competența parlamentelor naționale să garanteze legitimitatea 
și răspunderea pentru deciziile luate la nivelul statelor membre, inclusiv în cazul 
acțiunilor statelor membre din cadrul Consiliului. Și relațiile dintre parlamentele 
naționale și Parlamentul European ar trebui să reprezinte o parte privilegiată a așa-
numitei „Kooperationsverhältnis” pentru care am pledat.

Aceasta este logica care ar trebui să anime 
viitoarea evoluție către constituirea unei Comisii 
reformate, ca organ executiv al Uniunii, care să 
asigure și funcția de trezorerie. Această viitoare 
Comisie ar urma să răspundă în fața unei puteri 
legislative bicamerale, cele două camere fiind 
reprezentate de Parlamentul European și de 
Consiliu. În vederea asigurării echilibrului între 
geneza politică și independența funcțională a 
Comisiei, actuala metodă de cenzură negativă a 
Comisiei ar trebui înlocuită cu un mecanism de 
cenzură constructivă, prin care aceasta ar cădea 
numai dacă majoritatea absolută a Parlamentului 
European ar propune un alt președinte al Comisiei 
Europene.

Și, în fine, pentru a asigura eficiența și coerența 
deplină între diferitele roluri executive de la nivelul 
Uniunii, precum și legitimitatea și răspunderea 
lor democratică, s-ar putea recurge la o serie 
de alte inovații. Pe termen mediu, funcția de 
Vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru 
afaceri economice și monetare și moneda euro 
ar putea să fuzioneze cu cea de Președinte al 
Eurogrupului. O inovație mai radicală, cum ar 
fi fuziunea funcției de Președinte al Comisiei 
Europene cu cea de Președinte al Consiliului 
European, ar urma, fără îndoială, să se facă pe 
termen mai lung.

“  Viitoarea evoluție către 
constituirea unei Comisii 
reformate, ca organ executiv al 
Uniunii, care să asigure și funcția 
de trezorerie. Această viitoare 
Comisie ar urma să răspundă 
în fața unei puteri legislative 
bicamerale, cele două camere 
fiind reprezentate de Parlamentul 
European și de Consiliu.”

“ 
 O inovație mai radicală, cum ar 
fi fuziunea funcției de Președinte 
al Comisiei Europene cu cea de 
Președinte al Consiliului European, 
ar urma, fără îndoială, să se facă 
pe termen mai lung. ”
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Având însă în vedere evoluția probabilă a integrării europene, în speță în zona 
euro, această fuziune are sens deoarece ea va consolida coerența și vizibilitatea 
sistemului politic al Uniunii Europene, pe plan intern și extern. Sunt de asemenea 
posibile unele etape intermediare și de tranziție. Este important de remarcat faptul 
că aceste evoluții instituționale pot avea succes numai cu condiția să se ajungă mai 
întâi de toate la un progres indispensabil în materie de politică și de convergență 
a politicilor. 

După cum ziceam: E politica, bat-o vina!

Politica este cea care poate face ca lucrurile să devină sau nu realitate, antrenând 
apoi evoluții la nivel instituțional, și nu invers. 

Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să concluzionez.

Integrarea europeană se va face întotdeauna pas cu pas. Am știut acest lucru 
încă de la început: „L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction 
d’ensemble”, după cum se afirmă în declarația Schuman. 

O astfel de abordare pragmatică nu a fost niciodată în contradicție cu eforturile 
depuse în vederea concretizării unei viziuni, a ambiției noastre, a visului nostru – a 
ceea ce filozoful german Sloterdijk numea „un vis lucid”. 

Acesta rămâne cel mai vizionar proiect din istoria recentă. Energia și puterea sa de 
atracție sunt uimitoare. Adaptabilitatea sa este fără precedent. Toate acestea sunt 
posibile numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții: dacă există un leadership 
clar, dacă se ating noi niveluri de maturitate a cooperării și dacă politica europeană 

joacă în ofensivă.

Aceasta este miza viitoarelor alegeri europene. Ele reprezintă cea mai bună 
oportunitate de a apăra ceea ce s-a realizat până acum și de a clădi un consens cu 
privire la ceea ce trebuie realizat în viitor, de a apăra ceea ce înseamnă Europa cu 
adevărat și de a promova viziunea a ceea ce Europa ar putea fi în viitor.

Aceste alegeri au o importanță enormă!

În cei zece ani în care am condus Comisia Europeană, am încercat să contribui la 
punerea bazelor unei Europe pragmatice, coerente și trainice. Chiar dacă răspunsul 
Uniunii Europene nu a fost poate întotdeauna pe măsura obiectivelor sale inițiale, 
sunt de părere că rolul jucat de Comisie este și va rămâne în continuare unul 

“ E politica, bat-o vina!”

“  Integrarea europeană se va face întotdeauna pas cu pas 
Acesta rămâne cel mai vizionar proiect din istoria recentă. 
Energia și puterea sa de atracție sunt uimitoare. ”
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esențial.

Ne-am străduit să păstrăm unitatea Europei, să o menținem deschisă și să o facem 
mai puternică. Mai puternică deoarece economiile statelor membre devin tot mai 
competitive, și astfel mai capabile să facă față concurenței globale. Mai puternică 
și deoarece, la nivel european, guvernanța noastră economică și financiară a fost 
consolidată în mod spectaculos.

Se pot construi multe pornind de la ceea ce avem acum. Un proiect unic. Un proiect 
necesar. Un proiect de care să fim mândri.

Din poziția pe care am ocupat-o, am avut privilegiul de a contribui la măsurile 
de răspuns la unele dintre cele mai amenințătoare evenimente din istoria Uniunii 
Europene și este o onoare pentru mine că am putut să lansez reforme bazate pe 
lecțiile învățate din această experiență. Pentru toți cei implicați însă, adevărata 
răsplată va veni nu din faptul că au fost primii care au făcut eforturile necesare, ci 
din faptul că le-au dus la bun sfârșit.

Să ne continuăm așadar opera. 

Să realizăm așadar „la réforme de tous les jours”.

Să ne continuăm munca animați de ceea ce unul dintre predecesorii mei, François-
Xavier Ortoli, numea „le courage de chaque jour”.

Și pentru cei care ca mine – și sper ca dumneavoastră – împărtășesc această 
pasiune, această dragoste pentru Europa, să o facem astfel încât să creăm condițiile 
pentru ca toată lumea din Europa să trăiască într-o societate decentă. Pentru că, 
în cele din urmă, aici nu este vorba despre concepte, nici despre cifre și nici despre 
economie. Aici este vorba despre valori. Or, eu cred că Europa tocmai aceasta și 
reprezintă – valorile păcii, libertății și solidarității.

Vă mulțumesc pentru atenție.




