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Tomorrow’s Europe

Întrebări & răspunsuri
De ce este necesară o dezbatere privind viitorul Uniunii Europene?
Ţările Uniunii Europene (UE) se confruntă cu oportunităţi şi provocări care necesită alegeri prudente. Obiectivul nostru este
acela de a înţelege ce consideraţi dvs. că ţara dvs. şi / sau UE ar trebui să întreprindă în acest caz.
De asemenea, muţi cetăţeni ai Uniunii Europene simt că nu pot participa la dezbaterile privind UE, adesea considerate prea
complexe şi tehnice. Obiectivul nostru este acela de a vă permite să vă exprimaţi opinia informată.
Concluziile vor fi împărtăşite cu politicienii şi experţii din întreaga Europă.

De ce subiectul „Europa în lume”?
Cele 27 de ţări ale UE reprezintă o parte importantă din populaţia şi bogăţia lumii. Deciziile acestora sunt importante pentru
întreaga lume. Din acest motiv este important să se ştie ce rol doresc cetăţenii ca guvernele lor şi / sau UE să joace pe scena
mondială, dacă există un astfel de rol.
De asemenea, guvernele UE finalizează în prezent un acord privind schimbările instituţionale la nivel UE. În urma acestui
proces va fi important ca acestea să reflecteze asupra rolului pe termen lung pe care Uniunea îl joacă la nivel mondial.

Care este scopul acestui document?
Această notă oferă o privire de ansamblu asupra subiectelor pe care le veţi discuta cu cetăţeni din alte ţări ale UE. Scopul nu
este acela de a acoperi toate aspectele. Documentul:
Oferă informaţii privind UE.
Furnizează informaţii fundamentale privind fiecare problemă care trebuie discutată, mai întâi la nivelul ţării dvs., apoi la
nivel UE.
Prezintă diverse abordări posibile ale politicii privind aceste probleme şi argumente pro şi contra pentru fiecare abordare.
Aceste abordări sunt simplificate, deoarece diversitatea opiniilor exprimate în întreaga Europă este prea vastă pentru a fi
prezentată în toată complexitatea sa. Cu toate acestea, aceste abordări nu sunt menite să limiteze opţiunile, ci mai degrabă să
provoace începerea unui dialog. La luarea în considerare a argumentelor prezentate este posibil să doriţi o abordare completă
sau să combinaţi elemente din diverse abordări.

Este echilibrat acest document?
A fi complet obiectiv este dificil. Cu toate acestea am făcut toate eforturile posibile să asigurăm reprezentarea uniformă a unei
vaste diversităţi de opinii în acest document. L-am redactat cu ajutorul multor parteneri ai noştri care au opinii diferite cu privire
la subiectele discutate.
De asemenea am transmis textul original următorilor membri ai Parlamentului European. Aceştia l-au considerat complet
echilibrat. Această versiune finală include comentariile şi amendamentele acestora.
Andrew Duff, Regatul Unit, Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.
Jens-Peter Bonde, Danemarca, Grupul pentru independenţă şi democraţie.
Pierre Jonckheer, Belgia, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană.
Pervenche Bérès, Franţa, Partidul Socialiştilor Europeni.
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Uniunea Europeană astăzi
Uniunea Europeană (UE) reprezintă o uniune de ţări europene democrate.
Înfiinţată în 1957 ca fiind Comunitatea Economică Europeană, aceasta s-a confruntat cu multiple
schimbări şi s-a făcut cunoscută ca „Uniunea Europeană” din 1993. Numărul membrilor a crescut de
la cei 6 fondatori iniţiali la 27 în prezent. Domeniul de decizie al acesteia („competenţele” sale) a fost
de asemenea extins.
Populaţia totală: 492 milioane locuitori (în lume: 6,6 miliarde).

Harta UE
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
ŢĂRI CANDIDATE

FINLANDA

SUEDIA

Helsinki
Stockholm

Talin
ESTONIA
Riga
LETONIA

DANEMARCA
Copenhaga
Dublin

REGATUL
UNIT

IRLANDA
Londra

Varşovia

P O LO N I A
GERMANIA

Praga

Luxembourg

REP. CEHĂ

LUXEMBOURG

Viena
AUSTRIA

Paris

FRANŢA

Vilinus

Berlin

OLANDA
Amsterdam
BELGIA
Bruxelles

LITUANIA

SLOVENIA
Ljubljana

SLOVACIA
Bratislava
Budapesta
UNGARIA

Zagreb

ROMÂNIA
Bucureşti

CROAŢIA

Skopje

Roma

PORTUGALIA

Madrid

SPANIA

Sofia
BULGARIA

FOSTA REPUBLICĂ
YUGOSLAVĂ A MACEDONIEI

Ankara

ITALIA
TURCIA

Atena

Lisabona

GRECIA
MALTA
Valletta
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Populaţia
(în milioane)

Rata şomajului
(%)

IDU *

Ţări care
utilizează euro

Belgia

10.5

7.6

0.945

€

Germania

82.5

6.7

0.932

€

Franţa

60.9

8.6

0.942

€

Italia

58.8

6.5

0.940

€

Luxembourg

0.5

4.9

0.945

€

Olanda

16.3

3.3

0.947

€

Danemarca

5.4

3.4

0.943

Irlanda

4.2

4.0

0.956

Regatul Unit

60.4

5.4

0.940

Grecia

11.1

8.6

0.921

€

Spania

43.8

8.2

0.938

€

Portugalia

10.6

8.0

0.904

€

Austria

8.3

4.5

0.944

€

Finlanda

5.3

6.6

0.947

€

Suedia

9.0

6.2

0.951

Republica Cehă

10.3

6.1

0.885

Estonia

1.3

4.7

0.858

Cipru

0.8

4.4

0.903

Letonia

2.3

5.4

0.845

Lituania

3.4

5.8

0.857

Ungaria

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polonia

38.1

11.2

0.862

Slovacia

5.4

10.5

0.856

Slovenia

2.0

4.8

0.910

Bulgaria

7.7

4.9

0.816

România

22.3

7.5

0.805

Croaţia

4.4

14.3%

0.846

Turcia

72.5

10.2%

0.757

Fosta Republică Yugoslavă
a Macedoniei

2.05

35.8%

0.796

Stat membru

€

€

Ţări candidate

* Indicele dezvoltării umane
IDU măsoară realizările medii ale unei ţări în funcţie de trei aspecte fundamentale ale dezvoltării umane: speranţa de viaţă, învăţământ şi nivel de
trai. 1 reprezintă cel mai ridicat nivel, iar 0 cel mai scăzut.
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De ce şi când a început procesul
de construcţie europeană?

Date-cheie

În urma primului şi celui de-al doilea
război mondial unii lideri europeni erau
hotărâţi să pună capăt urii şi rivalităţii
în Europa – în special între Franţa şi
Germania – şi să creeze condiţii pentru
o pace durabilă.

1951

Este înfiinţată Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
de către 6 ţări: Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia, Olanda,
Luxembourg.

1957

Tratatul de la Roma creează Comunitatea Economică Europeană. În
această „Piaţă Comună” sunt abolite taxele vamale (1968), iar politicile
comune, în special privind comerţul şi agricultura sunt puse în practică
(în anii 60).

În 1950 ministrul afacerilor externe
al Franţei a propus înfiinţarea unei
Comunităţi Europene a Cărbunelui
şi Oţelului, menită să transforme
materiile prime brute ale războiului
în instrumente de reconciliere şi să
stimuleze cooperarea între naţiunile
Europei.

1973

Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit aderă.

1979

Primele alegeri directe pentru Parlamentul European.

1981

Grecia aderă.

1986

Spania, Portugalia aderă.

1986

Actul Unic European permite libera circulaţie a persoanelor, serviciilor
şi capitalului, pe lângă bunuri. Acesta iniţiază un program pe şase ani
destinat creării unei pieţe unice *.

1993

Piaţa unică este finalizată, iar UE este înfiinţată. Sunt dezvoltate
progresiv noi cooperări între statele membre – de exemplu în domeniul
apărării, justiţiei şi afacerilor interne.

1995

Austria, Finlanda, Suedia aderă.

2002

Moneda euro este introdusă în 12 ţări.

2004

Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta,
Polonia, Slovacia, Slovenia aderă.

2005

Franţa şi Olanda resping prin referendum Tratatul de instituire a unei
Constituţii pentru Europa. Se deschid negocierile pentru aderarea
Turciei.

2007

România, Bulgaria aderă.

* Piaţa unică
Este o uniune vamală menită să garanteze libertatea de mişcare pentru persoane, bunuri, servicii şi capital între ţările UE. Aceasta înseamnă:
- Pentru persoane: dreptul de a trăi, de a lucra, de a studia sau de a se pensiona liber în altă ţară a UE şi liber acces la bunuri şi servicii din întreaga
UE.
- Pentru întreprinderi: dreptul de a desfăşura afaceri oriunde în UE şi de a vinde bunuri şi servicii în întreaga UE.
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Ce face şi ce nu face UE
UE nu este un stat federal (precum SUA) şi nici o organizaţie
pentru cooperare internaţională (precum Naţiunile Unite).
Statele sale membre au înfiinţat instituţii comunitare cărora
le transferă o parte din suveranitate, astfel încât deciziile
privind anumite aspecte de interes comun să poată fi adoptate
împreună şi în mod democratic la nivel european. În cadrul UE
există în prezent cinci tipuri de competenţe.

Abordarea 1
Procesul decizional colectiv al UE

Competenţa
exclusivă

Competenţa
împărţită

Statele membre
transferă UE puterea
de decizie şi de
guvernare şi nu li se
permite să elaboreze
propriile legi în
domeniile respective.

Statele membre
se bazează pe UE
pentru armonizarea
şi coordonarea
reglementărilor acestora
atunci când consideră
că acest lucru este mai
eficient decât acţiunea
separată. O competenţă
împărţită înseamnă că
acţiunea UE o înlocuieşte
pe cea a statelor membre.

În cadrul UE se iau decizii în mod diferit cu privire la diverse
probleme. Unele decizii sunt luate colectiv de către UE, altele
sunt adoptate prin diverse grade de coordonare. Iar în anumite
sectoare, UE nu joacă niciun rol. Graficul de mai jos este o
încercare de sintetizare a acestei situaţii.
Aproximativ 80% din legislaţia statelor membre este influenţată
de UE.

Abordarea 2
Viteze multiple /
flexibil

Abordarea 3
Sprijin,
coordonare,
acţiune
complementară

Abordarea 4
Fără rol UE

Anumite ţări ale UE
pot utiliza instituţiile
UE pentru accelerarea
anumitor probleme.
Acest lucru este cunoscut
sub numele de cooperare
„ameliorată”.

Statele membre sunt
primele responsabile,
având în vedere că
rolul UE se limitează
la sprijin, coordonare
sau complementarea
acţiunii întreprinse de
statele membre.

Statele membre
iau decizii pe
cont propriu, fără
a fi obligate să
coordoneze sau să
ia decizii comune.

Unele ţări au constatat că
anumite reglementări nu
le pot fi aplicate. Acest
lucru este cunoscut sub
numele de „abandonare”.

Situaţia actuală (exemple)
Reguli de
concurenţă
Politica comercială
Uniunea vamală
Politica monetară
pentru ţările care
utilizează euro

Piaţa unică

Zona euro (13 ţări)

Cercetarea

Politica regională

Acordul Schengen,
în principal privind
controlul frontierelor
(15 ţări)

Ocuparea forţei de
muncă

Agricultura
Mediul
Protecţia
consumatorului
Transportul
Energia

Unele ţări au
renunţat la elaborarea
reglementărilor de
durată, vizelor şi
politicii de apărare

Sănătatea
Educaţia

Toate celelalte
sectoare, de
pildă
Locuinţa
Politicile privind
familia

Politica externă
Sistemul de pensii
Sănătatea

Siguranţa şi justiţia
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Graficul 1 – Cum este cheltuit bugetul UE (2007)

Bugetul UE
UE îşi finanţează politicile printr-un buget anual
de aproximativ 120 miliarde euro, în mare parte
acoperit de statele membre; în prezent nu există o
taxă UE. Aceasta reprezintă în prezent doar puţin
mai mult de 1 procent din venitul naţional brut
combinat al ţărilor (spre deosebire de aceasta,
bugetele naţionale ale statelor membre reprezintă
între 35 şi 50% din venitul naţional al acestora).

5%

43%

126,5 miliarde euro

1% 6%

34%

11%

Politica regională şi de coeziune, cercetarea, inovaţia, ocuparea forţei de
muncă, energia
Politica de vecinătate, ajutorul pentru dezvoltare, sprijinul pentru ţările
candidate
Sănătatea, educaţia, cultura, media drepturilor consumatorului, tineretul
Politica comună pentru agricultură
Mediul, pescuitul, dezvoltarea rurală
Alte cheltuieli ce includ administraţia

Cum funcţionează UE – Principalele instituţii şi procesul de luare a deciziilor
Deciziile sunt adoptate prin majoritate sau prin
unanimitate?

Consiliul de Miniştri al UE
Consiliul reprezintă statele. Acesta reprezintă
principalul organ decizional al UE; Consiliul
adoptă legislaţia UE propusă de Comisia
Europeană. Atunci când se întruneşte la nivel de
conducători de stat şi de guvern devine „Consiliul
European” al cărui rol este de a oferi UE putere
politică privind problemele principale.

f

În majoritatea sectoarelor unde există competenţă împărţită între
statele membre (a se vedea graficul, p.8), deciziile sunt luate prin
majoritate, dar nu simpla majoritate de 50% din ţări. În acest sistem –
numit votul majorităţii calificate -, acordurile trebuie adoptate printr-o
majoritate semnificativă, atât a ţărilor, cât şi a populaţiei pe care
acestea o reprezintă.
Unanimitatea, atunci când este necesar acordul fiecărei ţări, se
impune mai ales pentru domenii delicate, precum impozitarea,
politica socială, apărarea, politica externă şi revizuirea
tratatelor UE.

Cum se desfăşoară procesul de „co-decizie” al
Parlamentului European şi al Consiliului de Miniştri?

Parlamentul European
Membrii Parlamentului European sunt aleşi
în mod direct de către cetăţenii fiecărei ţări, o
dată la cinci ani, în acelaşi timp în toate ţările.
Parlamentul actual are 785 de membri din toate
cele 27 de ţări ale UE. Următoarele alegeri se vor
desfăşura în iunie 2009.
Rolul său principal este acela de adoptare a legilor
europene şi de aprobare a bugetului anual al UE.

Legile UE sunt votate de Consiliu şi de Parlamentul European.

f

Prin această procedură de „co-decizie”, Parlamentul se situează la
acelaşi nivel cu Consiliul la elaborarea legilor privind o întreagă
serie de aspecte care includ libera circulaţie a lucrătorilor, piaţa
unică, educaţia, mediul, sănătatea, protecţia consumatorului etc.
Parlamentul European poate refuza legislaţia propusă în aceste
domenii.

Parlamentul împarte aceste responsabilităţi cu
Consiliul UE.
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Fluxul puterii

Comisia Europeană
Este singura instituţie UE care poate iniţia legislaţia.
Comisia se asigură de asemenea dacă politicile UE sunt
puse în aplicare în mod corespunzător.

Comisia
Europeană

De îndată ce Comisia a formulat o propunere, fie pentru
o nouă lege sau pentru bugetul anual, aceasta o supune
Parlamentului şi Consiliului de Miniştri care o vor
adopta sau o vor respinge. Unanimitatea se impune
pentru modificarea acesteia, dar pentru adoptare este
necesară doar majoritatea.

monitorizează
numeşte
propune legislaţia şi bugetul

Parlamentul
European

În prezent Comisia este alcătuită din 27 de comisari,
câte unul pentru fiecare stat membru.

f

Consiliul de
Miniştri

co-decizie

Cetăţeni
Lege
UE

Guverne
naţionale
Buget
UE

arbitrează

monitorizează

Curtea de
Justiţie

Curtea de
Conturi

Alte instituţii
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul
Regiunilor sunt comitete consultative alcătuite din
reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, patronale şi ale
consumatorilor şi autorităţilor locale.
Curtea Europeană de Justiţie garantează respectarea
tratatelor UE în statele membre şi întâietatea legilor UE
asupra legilor naţionale.
Curtea Europeană de Conturi verifică strângerea şi
utilizarea fondurilor UE.
Banca Centrală Europeană este o instituţie
independentă responsabilă pentru politica monetară a
celor 13 ţări din zona euro.
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Problema 1 - Bunăstarea economică şi socială într-o
lume a competiţiei globale
Fluxurile de bunuri, populaţie, servicii şi comunicaţii
devin din ce în ce mai globale. Evenimentele şi activitatea
umană din alte părţi ale lumii au repercusiuni asupra vieţii
noastre cotidiene. Mediul economic în care UE şi statele
sale membre funcţionează este structurat la o scară globală.
Dependenţa reciprocă este întărită de noile tehnologii de
comunicare.

Între timp, populaţia ţărilor UE se află în proces de
îmbătrânire şi nu creşte în acelaşi ritm ca în alte părţi
ale lumii. Unii consideră că prin confruntarea cu aceste
provocări sunt generate mai multe oportunităţi decât
dificultăţi în ceea ce priveşte bunăstarea noastră. Alţii cred
contrariul. În acest context întrebăm:
Cum se poate menţine nivelul şi calitatea locurilor de
muncă şi a avantajelor pensiei în faţa concurenţei globale
şi a îmbătrânirii?
Cum ar trebui luate decizii privind aceste probleme în
cadrul UE?

Udfordringer og muligheder – arbejdspladser
În vederea garantării unui nivel de trai corespunzător, cetăţenii au nevoie de locuri
de muncă. Aceştia trebuie de asemenea să facă dovada unor aptitudini deosebite şi
adaptabilitate pentru a se menţine competitivi într-o lume în care economiile se au
legături apropiate.
Unii consideră că UE se află sub nivelul SUA în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă
şi dezvoltarea. Ţări precum China, India, Brazilia şi Rusia devin puternice din punct de
vedere economic. Acestea produc o cantitate mai mare de bunuri pe care noi le importăm
şi adesea realizează acest lucru mai ieftin decât noi, datorită salariilor şi nivelurilor de
protecţie socială mai scăzute.

Fapte
În 2005 8,7% din forţa de
muncă a UE era neocupată
(5,1% în SUA).
7% dintre lucrătorii UE (15
milioane) trăiesc sub pragul de
sărăcie.

În prezent schimbările din Europa sunt numeroase, incluzând noi aptitudini, noi
tehnologii, noi pieţe şi concurenţă din partea noilor ţări. Unii consideră aceste schimbări
ca fiind un aport de inovaţie, productivitate mai mare, adaptabilitate, noi oportunităţi de
afaceri, iar în cele din urmă, locuri de muncă mai multe şi mai bune.
Alţii consideră că acestea constituie o ameninţare asupra modului nostru de trai şi
locurilor de muncă şi ne forţează să reducem costurile de producţie în defavoarea
oamenilor, inovaţia şi prosperitatea pe termen lung, în special din cauza practicilor de
„dumping”.
În acest context:

Ar trebui să li se ofere posibilitatea angajatorilor să angajeze şi să concedieze într-un mod mai flexibil? Ar
trebui ca angajatorii să fie mai mult sau mai puţin protejaţi împotriva şomajului?
Ar trebui ca noi să fim mai mult sau mai puţin deschişi către concurenţa comercială internaţională?
Invitarea noilor ţări să adere la UE este o strategie corespunzătoare în faţa competiţiei globale?
* Dumping-ul are loc atunci când o ţară reduce preţul bunurilor sale prin scăderea sau neîntărirea taxelor şi standardelor sale relativ la alte ţări.
Unele ţări acceptă ore de muncp prelungite sau chiar lucru cu copiii, reducând în mod artificial preţurile exporturilor; acest aspect este cunoscut sub
numele de „dumping social”. De asemenea, „dumping-ul fiscal” implică reducerea nivelului de impozitare.
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Abordări diferite – Locurile de muncă
Abordări diferite privind piaţa muncii
Argumente pro Argumente contra
Un stat protectiv de
bunăstare
Autorităţile locale îşi
protejează angajaţii de
pierderea locurilor de
muncă, stabilesc standarde
şi condiţii ridicate pentru
calitatea locurilor de
muncă, iar atunci când
cineva îşi pierde locul de
muncă asigură un nivel
ridicat de protecţie.
Combinarea flexibilităţii
în privinţa locurilor de
muncă cu securitatea
Autorităţile publice se
concentrează mai degrabă
pe protejarea persoanelor
decât a locurilor de muncă.
Angajarea şi concedierea
pot fi foarte uşoare, dar
atunci când oamenii
ajung în şomaj, aceştia
beneficiază de un nivel
ridicat de protecţie din
partea autorităţilor publice.

1. Aceasta favorizează coeziunea socială şi
standarde ridicate de ocupare a forţei de
muncă.

1. Regulile pieţei muncii care sunt prea rigide
constituie factori demobilizatori pentru
angajatorii care doresc să recruteze.

2. Garantează stabilitate pentru lucrători şi
un înalt nivel de protecţie în cazul în care
cineva ajunge în şomaj.

2. Avantajele generoase ale şomajului
descurajează şomerul să îşi caute un loc de
muncă. Este scump, iar muţi oameni trăiesc
de pe urma statului.

3. Chiar dacă pe termen scump implică mai
multe cheltuieli, pe termen lung va costa
mai puţin, deoarece aceasta garantează
stabilitatea pentru ocuparea forţei de muncă
şi prin aceasta, o investiţie pe termen lung
în experienţa şi aptitudinile oamenilor.

1. Aceasta combină nevoia de solidaritate
cu dezvoltarea economică, acoperind
riscul şomajului prin acordarea libertăţii
corespunzătoare angajaţilor.
2. Fiind protejaţi, oamenii sunt încurajaţi săşi adapteze aptitudinile, deoarece îşi pot
instrui şi menţine drepturile de securitate
socială între locurile de muncă.
3. Oferă celor fără un loc de muncă suficient
timp pentru a-şi găsi un loc de muncă
adecvat.

3. Este o sursă de nedreptate, deoarece unii
şomeri sau persoane cu locuri de muncă
nesigure consideră că este foarte dificil să
obţină un loc de muncă sigur. Unii au locuri
de muncă bine protejate, alţii nu au deloc
sau au locuri de muncă precare.

1. Această abordare este posibilă numai
în perioade de dezvoltare economică.
Lucrătorii sunt afectaţi de libertatea
angajatorilor de a concedia cu uşurinţă.
2. Este costisitor, deoarece aceasta necesită un
înalt nivel de redistribuire şi prin urmare
taxe ridicate.
3. Această abordare transferă asupra
indivizilor întreaga responsabilitate de
găsire a unui loc de muncă şi de adaptare
a aptitudinilor. Aceasta poate funcţiona în
privinţa tinerilor, persoanelor cu un nivel
ridicat de instruire, dar nu şi pentru cei mai
în vârstă sau pentru persoanele mai puţin
calificate.

Una dintre versiune este
numită „flexicuritate”.
O piaţă a muncii fără
constrângeri
Piaţa muncii este foarte
flexibilă şi neregulată. Este
simplu de angajat şi de
concediat.
Autorităţile publice pun la
dispoziţie doar o reţea de
securitate minimă pentru
şomeri, precum asistenţa
temporară limitată, dar nu
siguranţa locului de muncă.
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1. Această abordare face angajarea şi
concedierea mai uşoare pentru firme,
asigurând o eficienţă economică maximă.
Dat fiind că este mai uşor de angajat
lucrători, este de asemenea mai uşor de
creat locuri de muncă.

1. Această abordare duce la nedreptate. În
timp ce unii pot beneficia de anumite
avantaje, mulţi nu sunt capabili să
concureze, deoarece acestora fie le lipsesc
aptitudinile, fie abilitatea de a schimba cu
uşurinţă locurile de muncă sau locaţia.

2. Costurile de muncă nesalariale, precum

2. Mulţi lucrători trăiesc într-o stare de
nesiguranţă. Aceasta duce la sărăcie, stres,
probleme de sănătate şi tensiune la nivelul
societăţii.

contribuţiile de securitate socială
sunt mai scăzute. Aceasta favorizează o
concurenţă internaţională mai ridicată. De
asemenea, angajatorii sunt mai dornici să
recruteze.
3. Angajatorii şi persoanele care lucrează
eficient sunt recompensaţi, deoarece
sistemul încurajează mobilitatea şi inovaţia.

3. Fluctuaţia ridicată a locurilor de muncă
descurajează investiţia pe termen lung în
oameni şi slăbeşte ataşamentul lucrătorilor
faţă de locurile de muncă ale acestora.
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Abordări diferite privind locurile de muncă şi comerţul
Argumente pro Argumente contra
Protejarea locurilor de
muncă şi a industriilor
interne

1. Este singura cale de confruntare cu
concurenţa neloială din ţările cu salarii
reduse şi de menţinere a stilului de viaţă şi a
industriilor tradiţionale ale comunităţilor.

1. Protecţionismul nu este durabil, deoarece
are drept consecinţă investiţii în industrii
învechite, concurenţă şi motivare mai
reduse.

Autorităţile publice vizează
protejarea locurilor de
muncă şi a industriilor
interne împotriva
ameninţărilor externe, în
special prin taxe şi tarife
pentru bunurile externe,
prin compensaţii pentru
lucrători atunci când
afacerile evoluează şi prin
controlul achiziţiilor străine
ale industriilor strategice
interne.

2. Prin aceasta concurenţa este asigurată nu
în detrimentul oamenilor şi al mediului, ci
într-un mediu echitabil.

2. Aceasta limitează alegerea consumatorului
prin nepermiterea pătrunderii bunurilor şi
serviciilor la preţuri mai reduse.

Stimularea creării de
locuri de muncă prin
comerţul liber
Pieţele sunt cât mai
deschise către concurenţa
internaţională Acest
lucru implică deschiderea
comerţului prin reducerea
sau eliminarea tarifelor.
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3. Menţinerea în mâinile noastre a industriilor
strategice constituie un aspect esenţial
pentru menţinerea controlului guvernelor
asupra economiei.

1. Comerţul liber încurajează inovaţia, locurile
de muncă de calitate mai ridicată şi ne
stimulează concurenţa internaţională.
2. Aceasta permite consumatorilor să
beneficieze de bunuri şi servicii mai ieftine
şi mai diverse şi extinde piaţa pentru
produsele noastre, prin favorizarea creşterii
în ţările în curs de dezvoltare.
3. Încurajează investiţiile în domeniile în care
ţările au un avantaj comparativ, mai degrabă
decât în sectoare neprofitabile.

3. Limitează accesul industriilor noastre la
oportunităţi pe pieţele externe, deoarece
alte ţări pot decide să îşi sprijine propriile
industrii şi ne împiedică să ne bizuim pe
avantajele comparative cu alte ţări.

1. Comerţul liber are ca rezultat o cursă până
la bază, acolo unde sunt stabilite standardele
de către cei care au cele mai puţin exigente
standarde.
2. Ameninţă industriile noi şi fragile, cu
preţul locurilor de muncă, deoarece unele
ţări sau regiuni au industriile distruse de
competitori nemiloşi şi uneori plătiţi.
3. Piaţa liberă este prea limitată în ceea ce
priveşte protecţia sa socială pentru cei
care procedează în mod necorespunzător.
Creează câştigători şi învinşi – cu un nivel
prea scăzut de protecţie pentru cei învinşi.
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Provocări şi oportunităţi – Pensiile
Având în vedere faptul că europenii trăiesc împreună şi au mai puţini copii, Europa se
confruntă cu o provocare: îmbătrâneşte. Acest lucru va avea consecinţe serioase asupra
economiei, deoarece mai puţine persoane aflate în câmpul muncii vor suporta costurile
pensiilor şi de îngrijire pentru pensionari.
Sistemele de pensii se împart în prezent în trei categorii ample:
„Pay-as-you-go” - Pensiile de stat pentru pensionari sunt plătite de către lucrătorii
actuali. Sunt încurajate pensii private complementare, cu toate că pensiile publice au
tendinţa să rămână principala sursă de venit pentru vârstnici.
Sistemul multi-pillar - Sistemul de pensii de stat garantează numai o pensie relativ
scăzută care este finanţată fie prin contribuţii, fie prin taxe. În vederea menţinerii nivelului
de trai după pensionare, angajaţii trebuie să îşi facă rezerve de pensie suplimentare. Există
scheme de pensie suplimentare, profesionale; contribuţiile pot fi obligatorii sau opţionale.
Acest tip de sisteme de pensii, cu al doilea pilon şi al treilea pilon puternici poate fi găsit
în ţările anglo-saxone, precum şi în Olanda şi Danemarca.

Fapte
În prezent, patru persoane
aflate la vârsta de muncă
asigură pensii pentru fiecare
persoană de peste 65 de ani.
Până în 2050 această proporţie
va scădea la doi lucrători pe
persoană de peste 65 de ani.
Procentajul populaţiei adulte
a UE cu vârsta de 65 de ani
şi mai mult se prevede a fi de
două ori mai mare decât în
prezent.

Cum se poate evita ca îmbătrânirea să provoace sărăcie în rândurile persoanelor vârstnice?
Cum pot fi evitate contribuţiile exagerat de mari şi impozitele prin oferirea de sisteme de pensie adecvate?
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Abordări diferite – Pensiile
Abordări
Soluţii „demografice” –
Aceste opţiuni tind să mărească
numărul persoanelor nou intrate
în câmpul muncii, prin creşterea
demografică ce poate fi încurajată, de
pildă, prin:
Încurajarea oamenilor să aibă copii;
Încurajarea imigraţiei şi mobilităţii în
cadrul UE;

Argumente pro Argumente contra
1. Încurajarea unei rate mai ridicate a
natalităţii reînnoieşte populaţia şi
îmbunătăţeşte proporţia lucrătorilor /
pensionarilor pe termen lung.
2. Imigraţia pe baza nevoilor economice
necesită sprijin pentru menţinerea
unei aprovizionări adecvate cu forţă
de muncă.
3. Extinderea stimulează creşterea
economică.

1. Măsurile de încurajare a oamenilor
să aibă copii sunt ineficiente şi
costisitoare. Nu putem face prea multe
în ceea ce priveşte problema ratei
natalităţii. În anumite cazuri, acestea
scad rata ocupării forţei de muncă în
rândurile femeilor.
2. Unui număr mult mai mare de
migranţi li se va solicita să plătească
pentru pensiile noastre. Acest lucru va
duce la probleme de integrare.
3. Adăugarea de noi state membre nu
contribuie la plata pensiilor în vechile
state membre.

Creşterea nivelului ocupării forţei
de muncă în rândul lucrătorilor
vârstnici

1. Creşterea numărului de persoane
vârstnice pe piaţa muncii contribuie la
menţinerea proporţiei lucrătorilor faţă
de pensionari.

Această opţiune încurajează un nivel
mai ridicat de ocupare a forţei de
muncă în rândul vârstnicilor, de pildă
prin:

2. Creşterea nivelului de ocupare a
forţei de muncă în rândul lucrătorilor
vârstnici permite persoanelor care
sunt încă productive să muncească şi
să contribuie la prosperitatea generală.

Introducerea unei mai mari flexibilităţi
care va permite lucrătorilor vârstnici
să muncească mai mult timp;

1. Pensionarea timpurie reduce şomajul
prin crearea de locuri de muncă.
Dimpotrivă, păstrarea lucrătorilor mai
vârstnici, mai puţin dinamici pe piaţa
muncii nu permite locuri de muncă
pentru lucrătorii tineri.
2. Lucrătorii aflaţi în proces de
îmbătrânire sunt mai puţin productivi.
Păstrarea acestora pe piaţa muncii
constituie un aspect costisitor şi
ineficient.

Introducerea mai bună a persoanelor
aflate în proces de îmbătrânire pe
piaţa muncii;
Pensii mai mari pentru cei care se
pensionează târziu.
Un sistem public de pensii revizuit
Acest lucru implică menţinerea
sistemelor „pay-as-you-go”, adaptândule la schimbarea demografică.
De pildă, prin amânarea vârstei
pensionării şi diminuarea nivelurilor
de pensie şi mărirea nivelului necesar
de contribuţii.

Încurajarea unei încrederi mai mari
în fondurile private
Această opţiune implică transferul
sarcinii, riscului şi avantajelor posibile
pe umerii persoanelor mai mult decât
sistemul „pay-as-you-go”.

1. Având în vedere că speranţa de viaţă
creşte, este normal să se amâne vârsta
pensionării. Oamenii trăiesc mai mult
şi intră pe piaţa muncii la o vârstă mai
înaintată. Contractul social ar trebui
să ţină cont de aceasta.

1. Acest lucru schimbă contractul
social. Promisiunea pentru pensii
corespunzătoare ar trebui menţinută.
Dacă pensiile sunt reduse când oamenii
au muncit din greu şi le-au aşteptat,
este nedrept.

2. Numai dacă oamenii se pensionează
mai târziu şi/sau plătesc mai mult,
sistemele de pensii vor putea
supravieţui fără a distruge finanţele
publice.

2. Unii lucrători trebuie să se pensioneze
mai devreme, din cauza tensiunii
muncii sau a solicitării fizice deosebite.
Menţinerea acestora în câmpul muncii
are drept consecinţă o rată mai mare
a şomajului şi necesită pensii de
invaliditate.

1. Creează un sentiment de
responsabilitate individuală prin
reducerea tensiunilor privind
finanţele publice. Dacă lucrătorii
se bazează mai mult pe economiile
proprii, proporţia lucrătorilor faţă de
pensionari are o influenţă mai mică
asupra finanţelor publice.

1. Transferă prea mult povara
responsabilităţii asupra lucrătorilor.
Unii beneficiază, însă alţii investesc
necorespunzător şi sfârşesc în sărăcie.
2. Acest sistem implică riscuri prea
ridicate, deoarece este dependent de
fluctuaţiile bursiere.

2. Acest sistem este suficient pentru a
proteja oamenii de dezastru, lăsând
loc iniţiativei individuale.
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Nivelul de acţiune – Locurile de muncă şi pensiile
Ce întreprinde UE în prezent

Fapte

În prezent statele membre suportă exclusiv responsabilitatea pentru politicile de ocupare a
forţei de muncă şi pensiei. Existenţa unei coordonări UE se bazează pe acordul voluntar al
guvernelor privind obiectivele politicii, transmiterea informaţiilor şi căutarea convergenţei
politicii. Aceasta este numită „metoda deschisă de coordonare”.

Fondurile structurale
reprezintă peste 40% din
bugetul UE, iar FSE aproximativ 10%.

Prin Strategia Europeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SEOFM) sunt definite
obiectivele şi scopurile comune la nivel UE.
Comisia oferă de asemenea ajutor financiar autorităţilor naţionale şi subnaţionale în lupta
acestora împotriva şomajului şi excluderii sociale, mai ales prin intermediul Fondului
Social European (FSE). Acesta este unul dintre fondurile structurale ale UE al cărui
obiectiv este reducerea diferenţelor privind prosperitatea şi nivelurile de trai în statele
membre şi regiunile UE. În cadrul acestei politici, o treime din bugetul UE este consacrat
sprijinului celor mai puţin prospere regiuni ale UE.
În domeniul pensiilor, UE încurajează creşterea ocupării forţei de muncă în rândurile
persoanelor vârstnice. Singura acţiune semnificativă la nivel legislativ a UE până în
prezent a fost crearea unei pieţe unice pentru pensiile suplimentare, în vederea
facilitării mobilităţii persoanelor în ţările UE.
Unii consideră că nu este suficientă coordonarea, că răspunsurile UE sunt prea slabe să abordeze nivelurile ridicate persistente de
şomaj şi să asigure avantaje adecvate ale pensiilor.
Alţii consideră că aceste probleme ar trebui lăsate în grija statelor membre care sunt mai indicate pentru punerea în aplicare
a politicilor adecvate nevoilor specifice, formate de diferenţe în istorie, economii, tipuri de industrie etc. Alţii consideră că o
coordonare rigidă împiedică reformele şi îngreunează inovaţia.

În ce măsură ar trebui ca guvernele UE să coordoneze – sau nu – deciziile privind locurile de muncă şi
pensiile?

NOE 003-07_RO.indd Sec1:16

9/26/07 5:59:35 PM

MATERIAL INFORMATIV

În prezent

Argumente pro Argumente contra
Abordarea 1
UE ia decizii
colective

1. Politicile comune privind pensiile şi locurile
de muncă încurajează armonizarea condiţiilor
de muncă, mobilitatea lucrătorilor în toate
ţările şi solidaritatea în confruntarea cu
concurenţa mondială.
2. Coordonarea simplă s-a dovedit a fi
insuficientă pentru rezolvarea problemelor
noastre.

Abordarea 2
Viteze multiple

Abordarea 3
Sprijin,
coordonare,
acţiune
complementară

Abordarea 4
Fără rol UE

1. Statele membre nu pot aproba o abordare
comună sau o soluţie unică, deoarece
tradiţiile statului cu sistem de ajutor social şi
structurile economice sunt prea diferite.
2. Acest lucru ar accentua birocraţia la
Bruxelles şi ar reduce abilitatea guvernelor
de a-şi continua politicile pe care le
consideră cele mai adecvate.

3. O mai mare armonizare la nivel UE ar face
mai completă piaţa comună. De exemplu, o
piaţă comună ar putea exista de asemenea
pentru scheme suplimentare de asigurare a
pensiilor.

3. Există riscul egalizării la cel mai scump tip
de sistem. Ţările şi regiunile mai bogate vor
plăti pentru cele mai puţin eficiente.

1. Fiecare ţară are nevoi specifice şi ar trebui
să fie capabilă să decidă cât de mult sau cât
de puţin doreşte să coopereze cu alte state
membre.

1. Aceasta permite consideraţiilor naţionale
proprii să aibă întâietate asupra solidarităţii,
integrităţii UE şi abilităţii UE să joace un rol
pe scena mondială.

2. Această abordare permite statelor membre să
experimenteze fără a viola coordinarea sau
reglementările de la Bruxelles.

f
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1. Actuala abordare privind coordonarea
funcţionează deoarece se bazează pe o formă
de influenţă a grupului şi nominalizare şi
arătatul cu degetul, ceea ce garantează că
niciun stat membru nu doreşte să fie văzut că
nu se descurcă în mod corespunzător.

2. Consecinţele vor fi diferenţe majore între
grupurile de ţări.

1. Această abordare nu funcţionează deoarece
nu există sancţiuni pentru cei care întârzie.
2. Unele ţări sunt tentate să îşi urmeze
interesele individuale în defavoarea altor
ţări, putând provoca dumping social şi fiscal.

2. Statele membre sunt libere să decidă cu
privire la modul de punere în aplicare a
orientărilor europene şi stabilirea politicilor
adaptate nevoilor proprii.
1. Guvernele naţionale sunt cele mai în măsură
să decidă.
2. Această abordare permite diferitelor ţări sau
regiuni să experimenteze diverse soluţii care
au ca rezultat inovaţia şi competiţia corectă.

1. Cresc diferenţele. Aceasta încurajează
metode nedrepte de concurenţă, precum
dumping-ul social şi fiscal. Ţările sunt
forţate să urmeze ţări cu niveluri scăzute de
protecţie.
2. Economiile naţionale nu pot concura singure
cu SUA şi China.
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Problema 2: Rolul nostru în lume
Războiul Rece a împărţit cea mai mare parte a lumii în două
tabere timp de 40 de ani. Finalul acestuia a dus la o ordine a
lumii mai complexă şi mai fragilă.

Cum ar trebui să intervină UE în problemele mondiale
pentru soluţionarea acestor conflicte, promovarea păcii şi
asigurarea propriei securităţi?

În prezent terorismul mondial prezintă noi provocări pentru
guverne. Concurenţa pentru deficitul resurselor naturale,
precum petrolul, gazul, mineralele şi apa creează noi
surse de tensiune geopolitică. Modificările climatice au
consecinţe negative severe şi necesită soluţii globale.

Cum ar trebui luate deciziile privind aceste probleme?

Provocări şi oportunităţi – Pacea şi securitatea globală
Tensiunile cresc cu cât ţările îşi dezvoltă volumele de arme de distrugere în masă, inclusiv
arme nucleare. În multe locuri se menţine sărăcia extremă, crescând fluxul migraţiei
globale.
Printre cele mai periculoase conflicte de astăzi se numără războaiele din Irak şi
Afganistan, războiul civil din regiunea Darfur din Sudan, conflictul dintre Israel şi
palestinieni, mişcările separatiste din Caucaz şi consecinţele războiului din Kosovo.
Mai multe ţări europene au dislocat trupe pentru invaziile din Afganistan conduse de
Statele Unite în 2001 şi din Irak în 2003. În vreme ce Franţa şi Germania s-au opus
intervenţiei militare din Irak, Regatul Unit, Polonia, Danemarca, Italia, Spania şi Olanda
au luat parte la coaliţia condusă de Statele Unite. În Liban, în urma războiului din
Liban din vara anului 2006, Italia şi-a asumat sarcina de consolidare a forţelor terestre
ale Naţiunilor Unite (NU) în vederea reinstaurării păcii şi securităţii în zona frontierei
Israelo-libaneze.
În ultimii ani ţările UE au fost criticate atât cu privire la intervenţiile militare (de exemplu
în Irak), cât şi pentru lipsa acestora (de exemplu în anii 90, în timpul genocidului din
Ruanda şi conflictului din fosta Yougoslavie).

Fapte
Regatul Unit şi Franţa sunt
singurele ţări UE care posedă
arme nucleare. Celelalte ţări cu
capacitate nucleară cunoscută
sunt Statele Unite, Rusia,
China, India şi Pakistan.
În 2006 cele 27 de state
membre ale UE au dislocat
11.632 de soldaţi în misiuni de
menţinere a păcii
Populaţia Turciei este mai
mare decât populaţia oricărui
stat membru, cu excepţia
Germaniei. Împreună, cele trei
candidate ar mări populaţia
totală a UE cu 16%.

Deosebit de importante pentru UE sunt schimbările din imediata vecinătate. În prezent
există trei ţări candidate: Turcia, Croaţia şi Macedonia. Şi altele pot aplica, în special
ţările din Balcanii de Vest, Georgia, Ucraina şi Belarus.
Înainte ca o ţară candidată să adere la UE, aceasta trebuie să aibă un sistem stabil de
guvernare democrată, să asigure statul de drept şi respectarea drepturilor omului. De
asemenea trebuie să dispună de o economie de piaţă funcţională şi de o administraţie
capabilă să pună în aplicare legile şi politicile UE. Termenii speciali de aderare pentru
fiecare ţară candidată sunt prelucraţi în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană timp de
mai mulţi ani.

Ar trebui ca UE şi statele sale membre să joace un rol activ pe scena mondială?
Cum se poate mări influenţa acestora asupra ţărilor din imediata vecinătate a UE?
Care sunt instrumentele de influenţă internaţională pe care UE şi statele sale membre ar trebui să le
favorizeze?
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Două exemple de provocări externe
Programul nuclear al Iranului
Până în 2007 nu se cunoaşte dacă Iranul posedă arme nucleare şi a semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNN) prin
care neagă că s-ar afla în posesia acestora. Cu toate acestea, o serie de ţări, inclusiv SUA, Regatul Unit şi Franţa au acuzat
Iranul de intenţia clandestină de dezvoltare a unui program de arme nucleare, în timp ce Iranul afirmă că scopul acestuia
este generarea de energie. Cu toate acestea a respins o propunere a UE menită să ajute Iranul să construiască „un program
civil de generare a energiei nucleare sigur, viabil din punct de vedere economic şi împotriva proliferării şi un program de
cercetare”.
În 2006 Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a aprobat o rezoluţie prin care se solicită Iranului să îşi suspende
activităţile nucleare şi a aprobat sancţiuni impuse împotriva Iranului. UE, cu acordul SUA, a încercat să atragă Iranul
într-un angajament obligatoriu de a nu dezvolta capacitatea de îmbogăţire a uraniului, oferindu-se să furnizeze materiale
şi alte ajutoare pe termen lung care ar facilita generarea electricităţii cu energie nucleară.
Unii consideră că comunitatea internaţională ar trebui să continue cu o combinaţie de sancţiuni şi acţiuni de stimulare
pentru a convinge Iranul să renunţe la dezvoltarea armelor nucleare.
Alţii consideră că un Iran echipat nuclear ar fi atât de destabilizator pentru Orientul Mijlociu, încât un atac militar menit
să distrugă fabricile nucleare ale Iranului este opţiunea cea mai eficientă.

Schimbările climatice
Influenţa activităţilor umane asupra climei se află în creştere. Producerea şi utilizarea energiei în special provoacă emisii
de poluanţi care modifică temperaturile, influenţând mediul şi vieţile oamenilor. Problema este globală, astfel încât este
necesară punerea în aplicare a soluţiilor de către fiecare ţară, precum şi cu coordonare internaţională (dacă unele ţări îşi
reduc emisiile de poluanţi, în timp ce altele nu fac acest lucru, problema se menţine).
Dependenţa de energie
Mai mult, ţările UE sunt dependente de importuri pentru mai mult de jumătate din energia pe care o consumă.
Dependenţa acestora este prognozată să crească, în timp ce resursele interne se diminuează. Conform previziunilor
oficiale, ţările UE se vor baza pe importuri din Rusia cel puţin pentru 70% din aprovizionarea cu gaz până în 2030. În
repetate rânduri Rusia şi-a folosit rezervele de energie pentru exercitarea presiunii asupra ţărilor sale vecine.
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Abordări diferite – Pacea şi securitatea globală
Argumente pro Argumente contra
Abordări diferite privind relaţiile UE cu restul lumii
Izolaţionismul
Ţările se retrag de pe scena
globală şi se concentrează
pe protejarea propriei
securităţi, fără a se implica
în conflicte externe.
Alinierea SUA
Ţările nu caută să îşi
mărească influenţa pe scena
globală, ci se bazează în
principal pe SUA şi NATO
să le apere securitatea,
urmând conducerea SUA în
afacerile internaţionale.

1. Aceasta împiedică intervenţiile militare
costisitoare atât în privinţa vieţilor umane,
cât şi din punct de vedere financiar.
2. Conflictele externe nu sunt problema
noastră, iar cea mai bună cale de garantare
a propriei securităţi este să ne asigurăm că
nu ne facem duşmani.

1. Europa se va afla sub protecţia SUA, aliatul
nostru tradiţional. Ajutorul american
este cel mai potrivit pentru menţinerea
securităţii UE faţă de ameninţările externe.
2. Aceasta este singura cale de garantare a
unităţii tuturor ţărilor UE, având în vedere
că abordările acestora şi relaţiile istorice
sunt prea complexe pentru generarea unei
acţiuni comune externe eficiente.
3. Acest lucru permite UE să se alinieze
intereselor SUA şi prezintă un front unit
în confruntarea cu terorismul şi puterile
emergente, precum China şi Rusia.

O forţă regională într-o
lume multipolară
Statele membre şi UE caută
să îşi întărească influenţa
şi să contureze cursul
evenimentelor mondiale.
Acestea nu ezită să ia
iniţiative internaţionale fără
aprobarea SUA.
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1. Aceasta contribuie la stabilitatea mondială.
O lume multipolară implică un echilibru
corect între ţări, în timp ce dominanţa
americană unilaterală şi-a arătat limitele (de
exemplu în Irak şi Afganistan).
2. Acest lucru întăreşte abilitatea ţărilor UE
să îşi promoveze interesele economice şi
să stea pe scena internaţională ca o forţă
regională cu influenţă, capabilă, de pildă, să
ajute la soluţionarea conflictelor.

1. Este inacceptabil din punct de vedere moral
să nu se facă nimic atunci când oameni
nevinovaţi sunt ucişi şi este în interesul
nostru să promovăm pacea globală.
2. Este nerealist să ne gândim că ne putem
proteja de conflictele globale şi de
ameninţările externe dacă ne retragem de pe
scena globală.
1. Ţările UE şi SUA privesc în mod diferit
relaţiile internaţionale. De exemplu,
abordarea americană a democraţiei,
drepturilor omului sau schimbările
climatice nu este similară cu cea europeană.
2. Interesele UE şi cele ale SUA nu sunt
identice. De exemplu, dependenţa de
energie faţă de Rusia afectează mult mai
mult ţările UE decât SUA.
3. Aceasta va încuraja dezbinarea între ţările
UE deoarece unele vor dori o relaţie
specială cu SUA, în timp ce altele vor
prefera să acţioneze în mod independent.
1. Opiniile ţărilor europene sunt prea diferite.
Nu pot găsi un teritoriu comun în ceea ce
priveşte problemele internaţionale.
2. Este prea idealistic şi nerelevant în contextul
geopolitic actual aflat în schimbare, cu
dominanţa SUA, emergenţa Chinei şi a altor
ţări. Europa trebuie să aleagă între aceste
puteri.
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Argumente pro Argumente contra
Diverse moduri de intervenţie
Dezvoltarea „soft power”
şi influenţa diplomatică
Ţările caută să îşi
sporească influenţa privind
problemele mondiale prin
mijloace non-militare („soft
power”), precum politica
comercială, embargourile,
asistenţa în dezvoltare
şi ameninţările izolării
politice şi diplomatice.
Intervenţia militară sub
un mandat ONU
Forţa militară poate fi
utilizată în intervenţia
în conflictele globale,
dar numai cu sprijinul
Naţiunilor Unite.
Intervenţia militară
unilaterală
Ţările fac uz de puterea lor
militară pentru a interveni
în locurile cu conflicte din
lume, dacă este necesar fără
sprijinul ONU.
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1. Intervenţiile militare sunt costisitoare şi
adesea provoacă mai mult rău decât bine.
Ţările UE nu dispun de puterea militară
pentru a interveni în conflicte.
2. UE dispune de cea mai mare piaţă din
lume şi de bugete de sprijin. Acestea sunt
punctele puternice de influenţare a altor ţări.
3. Ţările UE şi UE au o reţea puternică de
misiuni diplomatice şi legături istorice cu
ţări din întreaga lume. Se află în poziţia
adecvată pentru a acţiona ca agenţi oneşti în
conflicte.

1. Aceasta necesită acordul comunităţii
internaţionale privind intervenţia militară,
garantând existenţa sprijinului din partea
comunităţii internaţionale.
2. ONU reprezintă un dispozitiv puternic de
apărare împotriva intervenţiilor militare
necorespunzătoare şi conferă legitimitatea
care nu ar exista altfel.
1. În cazul conflictelor armate singura cale de
oprire a luptei este intervenţia militară cu o
forţă adecvată.
2. Disponibilitatea de intervenţie militară
se manifestă ca un factor puternic de
intimidare, împiedicând declanşarea
conflictelor încă de la început.

1. „Soft power” nu este eficientă în
confruntarea cu cele mai serioase conflicte
mondiale.
2. Sancţiunile economice afectează oamenii
de rând şi rareori schimbă comportamentul
ostil al guvernelor.
3. Diplomaţiile europene sunt prea divizate
şi dispersate pentru a fi eficiente în
influenţarea problemelor mondiale.

1. Căutarea acordului ONU încetineşte
procesul, în vreme ce China, Rusia şi SUA
au drept de veto.
2. Indiferent dacă există sau nu un mandat
ONU, intervenţia militară va duce mai
degrabă la exacerbarea unui conflict global
decât la o rezolvare.

1. Situaţiile actuale din Irak şi Afganistan
arată că până şi SUA, cea mai importantă
putere militară a lumii, nu îşi poate realiza
obiectivele doar prin acţiune militară.
2. Intervenţia militară face lumea şi mai puţin
sigură prin escaladarea conflictelor.
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Argumente pro Argumente contra
Abordări diferite privind vecinătatea imediată a UE
Fără politică de vecinătate şi
fără altă extindere
UE ar trebui să se concentreze pe
dezvoltarea sa internă fără a căuta
să dezvolte relaţii privilegiate cu
ţările vecine.
O nouă extindere este exclusă.
Fără extindere, dar o
concentrare mai mare asupra
vecinilor noştri
Nicio ţară nouă nu mai aderă la
UE, dar sunt încurajate relaţii
privilegiate cu ţările vecine.
În cadrul acestei „politici de
vecinătate”, UE şi ţările din
imediata sa vecinătate îşi exprimă
acordul privind reformele politice
şi economice.
Extindere limitată
UE ar trebui să continue
negocierile cu ţările candidate
actuale, dar ar trebui să clarifice
că va trece mult timp până
când acestea vor fi acceptate ca
membre.
Nu sunt încurajate solicitările noi.
Criteriile de aderare sunt stricte şi
se aplică cu rigurozitate.
Extindere deschisă
UE ar trebui să insiste în ceea ce
priveşte negocierile cu ţările care
doresc să adere cât mai curând.
Lista candidaţilor este deschisă.
Criteriile de admitere sunt
suficient de flexibile pentru a nu
descuraja noii solicitanţi.

1. Statele membre mai bogate nu îşi pot
permite să plătească subvenţii uriaşe
pentru statele mai sărace.

1. Încheierea procesului de extindere
reduce influenţa UE asupra dezvoltării
politice şi economice a statelor vecine.

2. Cu cât UE se măreşte, cu atât mai
greu este de obţinut o integrare mai
aprofundată şi să se ajungă la acorduri
între statele membre. Prioritatea ar trebui
să fie întărirea nucleului său.

2. Încheierea extinderii dă impresia că
UE s-a întors spre sine, reducându-şi
influenţa, inclusiv în Orientul Mijlociu.

1. Forţa de atracţie a ţărilor UE poate
stimula modificări semnificative în ţările
vecine.

1. Ţările candidate actuale nu vor fi
mulţumite de relaţiile de mâna a doua
cu UE, acestea doresc să fie membre
depline. Aceasta riscă alimentarea
sentimentelor anti-UE şi are consecinţe
negative în loc să încurajeze reformele şi
dezvoltarea acestor ţări.

2. Este mult mai eficientă construirea
unei Uniuni principale puternice
şi determinarea ţărilor vecine să
beneficieze de anumite aspecte ale
UE, decât să se încerce integrarea prea
multor ţări într-un ritm prea rapid.

1. Perspectiva aderării constituie un
instrument puternic de promovare a
intereselor şi valorilor europene, astfel
încât este important să nu se pună capăt
procesului de extindere.
2. Ţări precum Turcia sunt departe de
a fi pregătite să adere la UE, însă uşa
nu ar trebui închisă. Este importantă
îndeplinirea tuturor condiţiilor de
aderare. Aceasta poate necesita timp
îndelungat.

1. Acesta este cel mai puternic stimulent
pentru reforme economice şi politice
în ţările candidate. Noile state membre
măresc dimensiunea pieţei unice a
UE, stimulează creşterea economică,
furnizează forţă de muncă ieftină,
eliminând necesitatea de deplasare în
afara Europei.
2. Cu cât UE este mai mare, cu atât mai
puternică va fi pe scena mondială.

2. Cu cât UE este mai mare, cu atât
avantajele economice şi politice sunt mai
semnificative.

1. Încetinirea negocierilor de extindere
riscă subminarea sentimentului proUE în ţările candidate şi reducerea
stimulentelor de punere în aplicare a
reformelor economice şi politice.
2. Capacitatea UE de integrare a noilor
membri a fost forţată de adăugările
recente. Extinderile ulterioare ar trebui
să se desfăşoare cu prudenţă şi treptat.

1. UE a trecut deja prin două valuri de
extindere în ultimii patru ani: acum este
momentul să se consolideze.
2. O nouă extindere ar face Europa prea
diferită în ceea ce priveşte bogăţia,
etnicitatea, religia, cultura şi educaţia.
Este momentul definirii frontierelor UE.
3. Aderarea Turciei ar mări migraţia
turcilor în ţările UE.

3. Aderarea Turciei va ajuta Orientul
Mijlociu prin crearea unui pod între
Europa şi lumea islamică.
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Nivelul de acţiune – Pacea şi securitatea globală
Ce întreprinde UE în prezent

Fapte

Competenţa privind relaţiile externe se bazează în principal pe statele membre. Cu toate
acestea, rolul UE s-a dezvoltat de-a lungul timpului.

19 ţări membre ale UE sunt
membre NATO.

Odată cu extinderea Uniunii, aceasta a trebuit să îşi definească relaţiile cu restul lumii.
Astfel, din 1993 s-a dezvoltat o politică comună externă şi de securitate (PCES) menită să
asigure acţiunea comună. Aceasta a numit un înalt reprezentat pentru politica externă şi de
securitate în 1999.

Alături de China, Rusia şi
SUA, Regatul Unit şi Franţa
sunt membri permanenţi ai
Consiliului de Securitate al
ONU.

UE nu dispune de o armată europeană cu comandă centrală, dar armatele individuale ale
statelor membre UE se numără printre cele mai bine dotate din lume. Ţările UE joacă un
rol important în Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO).
UE oferă fonduri pentru iniţiativele internaţionale (de exemplu pentru administraţia civilă
ONU din Kosovo, pentru Autoritatea Palestiniană). În Balcanii de Vest şi Africa Centrală
în 2003 UE s-a angajat în prima misiune sub noua sa politică europeană de apărare şi
securitate.
UE are o politică comercială comună care reprezintă o competenţă exclusivă: statele
membre nu sunt libere să decidă cu privire propriile politici comerciale independent de
UE.
UE oferă asistenţă pentru ţările în curs de dezvoltare. Uniunea poate suspenda sau anula
comerţul sau ajutorul dacă ţara parteneră violează drepturile omului.
UE a dezvoltat de asemenea o „politică de vecinătate” cu ţările din Africa de Nord,
Orientul Mijlociu, Balcani şi Europa de Est. Aceasta este construită pe un angajament
reciproc pentru democraţie şi drepturile omului, statul de drept, buna guvernare,
principiile economiei de piaţă şi dezvoltarea durabilă.

Toate ţările UE reprezintă cel
mai mare exportator mondial
şi al doilea importator după
SUA.
Împreună, UE şi cele 27 de
state membre ale sale oferă
mai mult ajutor ţărilor sărace
decât orice al donator.
Statele membre UE
intenţionează să aloce
aproximativ 1% din bugetul
total al acestora pentru ajutor
extern. Alături de UE, aceste
oferă aproximativ de două ori
mai mult decât SUA.

UE dispune de reprezentări diplomatice în străinătate. Unii consideră că UE ar trebui să
se afle la Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, în locul Franţei şi Regatului Unit.

Unii consideră că nu este suficientă coordonarea, că Uniunea nu dispune de suficiente instrumente puternice şi nici de strategii
coerente pentru a se confrunta cu problemele de securitate globală.
Alţii consideră că aceste probleme ar trebui lăsate în grija statelor membre, aflate într-o poziţie mai indicată să se confrunte cu
aceste aspecte.

În ce măsură ar trebui luate decizii privind relaţiile externe de către UE sau de către fiecare stat membru?
Cu ce grad – dacă există – de coordonare sau consultare?
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În prezent

Argumente pro Argumente contra
Abordarea 1
UE ia decizii
colective

1. Making decisions about global security at the
EU level presents a more powerful force than
if individual member states act alone.
2. Aceasta creează solidaritate între statele
membre faţă de strategiile rivale ale altor ţări.
3. Acest lucru permite posibila dezvoltare a
elaborării politicilor coerente economice
şi sociale la nivelul întregii UE de care
beneficiază toţi cetăţenii săi.

Abordarea 2
Viteze multiple

Abordarea 3

f

Sprijin,
coordonare,
acţiune
complementară

Abordarea 4
Fără rol UE

1. Aceasta demonstrează un respect mai
mare pentru economia naţională. Ţările
individuale pot alege să coopereze cu altele
dacă consideră necesar.

2. Aceasta creează riscul apariţiei unei
centralizări prea mari la Bruxelles şi
tensiunilor politice între statele membre.
3. Aceasta poate reduce suveranitatea statelor.
Acest lucru împiedică guvernele să continue
politicile pe care le consideră cele mai
adecvate pentru popoarele acestora.
1. Fără o coordonare efectivă, rolul Europei
în lume s-ar diminua. Ţărilor europene le
lipseşte puterea de a juca singure pe scena
mondială.

2. Fiecare ţară are nevoi şi capacităţi specifice
şi ar trebui să fie capabilă să decidă în ce
măsură să coopereze cu alte state membre.

2. Există riscul ca unele ţări să acţioneze liber
pe cheltuiala altora.

1. De fapt, statele membre coordonează deja
uneori în mod neoficial, iar acest lucru
funcţionează destul de bine.

1. Această abordare nu are ca rezultat strategii
internaţionale coerente şi durabile care ar
transforma UE într-un adevărat jucător
global.

2. Aceasta permite acţiunea atunci când ţările
UE sunt de acord (de pildă operaţiunile
de menţinere a păcii sau acţiunile de
reconstrucţie în zonele post conflictuale) fără
a compromite independenţa naţională.

1. Fiecare stat membru are propriile priorităţi
privind problemele globale. Din acest motiv,
guvernele naţionale sunt cele mai în măsură
să decidă ce acţiune trebuie întreprinsă.
2. Dislocarea de trupe pentru acţiuni militare
este o decizie atât de serioasă şi de profundă,
încât ar trebui să rămână doar la latitudinea
guvernelor alese la nivel naţional.
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1. Este nerealist să se aştepte ca statele membre
să fie de acord cu o abordare comună.
Diferenţele în ceea ce priveşte priorităţile şi
strategiile sunt prea mari.

2. Atunci când se urmează doar coordonarea,
în locul procesului decizional colectiv, există
o tentaţie prea mare pentru unele state să
acţioneze liber şi să îşi urmeze doar interesele
proprii, eventual în defavoarea altor state.
1. Cu excepţia situaţiei în care ţările UE
acţionează împreună, acestea nu se pot
aştepta la o diferenţiere pe scena mondială,
deoarece statele membre sunt prea mici
pentru a avea o influenţă semnificativă
împotriva unor puteri precum SUA, Rusia şi
China.
2. Există o relaţie directă între dezvoltarea
internă a UE şi acţiunile sale internaţionale.
Coordonarea internă nu poate exista fără
coordonarea externă a UE.
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Unde pot găsi informaţii suplimentare şi unde pot adresa întrebări?
Cu privire la iniţiativă:
www.tomorrowseurope.eu
Telefon: + 32 2 229 11 59

f Exprimaţi-vă părerea pe YAHOO! Răspunsuri
Engleză:

http://uk.answers.yahoo.com

Germană:

http://de.answers.yahoo.com

Franceză:

http://fr.answers.yahoo.com

Italiană:

http://it.answers.yahoo.com

Spaniolă:

http://es.answers.yahoo.com

f Pentru a urmări problemele actuale ale UE vă recomandăm EurActiv, un portal mass-media:
UE:

http://www.euractiv.com/en/ Engleză
http://www.euractiv.com/fr/

Franceză

http://www.euractiv.com/de/ Germană
Bulgaria:

http://evropa.dnevnik.bg/

Republica Cehă:

http://www.euractiv.cz/

Franţa:

http://www.euractiv.fr/

Ungaria:

http://www.euractiv.hu/

Polonia:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

România:

http://www.euractiv.ro/

Slovacia:

http://www.euractiv.sk/

f Partidele politice din Parlamentul European:
Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni:
http://www.epp-ed.eu
Grupul Socialist din Parlamentul European: http://www.socialistgroup.eu
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa: http://www.alde.eu/
Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor: http://www.uengroup.org
Grupul Verzilor / Alianţa Liberă Europeană: http://www.greens-efa.org
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică: http://www.guengl.eu
Grupul Identitate, Tradiţie, Suveranitate: http://www.its-pe.eu
Grupul Independenţă şi Democraţie: http://indemgroup.org/
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Tomorrow’s Europe
este un proiect iniţiat şi
coordonat de
Notre Europe

Este realizat cu sprijinul:
Partener de organizare:

Sponsori:

Parteneri:

Comisia Europeană,
conform “Planului D”
Evenimentul este
găzduit de Parlamentul
European şi de Comitetul
Economic şi Social
European

Cu privire la Sondajul Deliberativ®
Sondajul Deliberativ® este un proces de consultare publică prin care sunt chestionate eşantioane ştiinţifice atât înainte, cât şi după ce acestea au avut
ocazia să dezbată serios aceste probleme. Procesul a fost dezvoltat pentru prima dată de profesorul James S. Fishkin în 1988. Aplicările acestuia în
ţări din întreaga lume au fost în totalitate colaborări cu profesorul Robert C. Luskin. Aceştia au condus proiecte cu diferiţi parteneri din SUA, Marea
Britanie, Australia, Canada, Danemarca, Italia, Bulgaria, Ungaria, China şi Irlanda de Nord.
Sondajul Deliberativ® (Deliberative Polling®) este o marcă înregistrată a profesorului James S. Fishkin. Toate veniturile derivate din această marcă sunt
utilizate în sprijinul cercetării la Centrul pentru democraţie deliberativă al Universităţii Stanford.
Mai multe informaţii privind Sondajul Deliberativ: http://cdd.stanford.edu

Document redactat de Notre Europe, cu sprijinul Consiliului European pentru Relaţii Externe, Euractiv, Centrul de Studii Politice Europene, Institutul
European din România, Centrul de Politici Publice PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Centrul de Strategii Liberale, Nyt Europa, Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales, E3G.
Versiunea originală a acestui document a fost redactată în limba engleză. Versiunile traduse pot varia.
Finalizat la 7 septembrie 2007.
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