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Extinderea proiectului comunitar ca dialectică a 
suveranităţilor: dimensiuni, limite, perspective (II) 

(The extension of the community project as dialectics of 
sovereignty: dimensions, limitations, perspectives II) 

 
Emanuel COPILAŞ 

 
Abstract. The second part of this essay is focused on the developments 
experienced by the European project at the end of the Cold War: a new political 
and economic impetus, along with the opportunities and impediments created by 
the perspective of the new East European democracies becoming member states. 
It ends with a discussion of the ‘dialectics of sovereignty’ (taking place between 
governments and communitary institutions), insisting on its undiserable present 
asymmetry and the perspectives of overcoming it. However, this ‘dialectics of 
soverignity’ is doubled by a more profound dialectics, taking place between 
citizens and governments or citizens and the EU institutions. This latter 
dialectics is less and less reciprocal. In other words, the political and social 
inequalities threaten to undermine the European construction by alienating it 
with regard to member states and also to its citizens. Therefore, to paraphrase 
Andre Malraux, the Europe of the 21st century will be more social than market 
oriented or will not be at all. 
 
Keywords: European Single Act, Maastricht Treaty, inequalities, opportunities, 
prospects. 

 
 
Vectorul sudic. „Momentul 
refondator” 
 

„Euroscleroza” nu a descurajat 
aplicaţii din partea statelor sud-
europene. Întocmai ca Europa de 
Est astăzi, Europa de Sud furniza în 
acea perioadă mână de lucru ieftină 
statelor semnatare ale tratatelor de la 
Roma, bogate şi prospere. Pentru a 
minimaliza exodul mâinii de lucru 

calificate înspre nord, sau cel puţin 
pentru a primi anumite compensaţii 
în schimb şi pentru a-şi moderniza 
economiile, aceste state (în special 
Spania şi Portugalia) au ajuns la 
concluzia că trebuie să devină parte 
a CE. Grecia îşi re-afirmă intenţia 
de a deveni membră a CE în 1975, 
Spania şi Portugalia patru ani mai 
târziu. Toate cele trei state dema-
raseră acorduri de pre-aderare în 
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1962 dar, din motive politice şi eco-
nomice, au fost tratate cu neîncre-
dere. Economia rurală a Greciei nu 
prezenta un interes major pentru 
CE, iar junta militară care a preluat 
puterea prin lovitură de stat în 1967 
a îngheţat practic negocierile. În 
1974, când a fost reinstaurat un 
guvern civil, Grecia a anunţat încă o 
dată că îşi propună să devină 
membru cu drepturi depline al CE. 
Comisia a temporizat elanul grec, 
susţinând că din punct de vedere de-
mocratic, pe lângă carenţele econo-
mice, ţara nu era încă suficient de 
consolidată. Atena a răspuns inteli-
gent, subliniind că tocmai integrarea 
în proiectul comunitar va propulsa 
rezolvarea acestor minusuri, preve-
nind şi o posibilă resurgenţă auto-
ritară. Comisia nu a fost convinsă. 
Consiliul, în schimb, a acceptat can-
didatura Greciei, aceasta devenind 
membră a CE în 1981. 

La fel, Spania şi Portugalia erau 
subdezvoltate economic în raport cu 
standardele comunitare şi fuseseră 
conduse de regimuri autoritare din 
perioada postbelică până la jumă-
tatea nailor 1970 (Franco, Salazar). 
Deşi au existat temeri că, împreună, 
vor alcătui un „bloc iberic” pentru a 
balansa influenţa membrilor fonda-
tori, acestea sau dovedit lipsite de 
acoperire. Întocmai ca Grecia, 
Spania şi Portugalia, deşi au fost 
admise de abia în 1986, s-au nu-
mărat printre cei mai de încredere 
suporteri ai avansării integrării1. 

Anii 1980 nu păreau să fie 
martorii unei impresionante relan-
sări a construcţiei europene. Dimpo-

trivă, odată cu preluarea preşe-
denţiei Statelor Unite de către 
Ronald Reagan, tensiunile trans-
atlantice crescuseră exponenţial. 
După apariţia sindicatului Solidari-
tatea în Polonia, Washington-ul a 
impus sancţiuni comerciale 
Moscovei pentru a preveni o nouă 
„primăvară de la Praga”. Bruxelles-
ul nu a fost însă deloc mulţumit de 
solidaritatea pe care trebuia să o 
manifeste cu partenerul american: se 
reflecta negativ asupra comerţului 
cu partenerul sovietic, ajuns la un 
nivel încurajator2. Iniţiativa de Apă-
rare Strategică lansată de preşedin-
tele Reagan ca urmare a reluării 
ofensivei politice, economice şi 
mediatice a Statelor Unite împotriva 
Uniunii Sovietice contraria CE. 
Europa prosperase economic în de-
ceniul precedent tocmai datorită 
detensionării climatului internaţio-
nal în urma acordurilor de la 
Helsinki din 1975; acum se vedea 
nevoită să renunţe la urmărirea pro-
priilor interese în favoare unei 
alianţe politice pe care o considera 
tot mai incomodă şi vetustă. Parte-
neriatul transatlantic s-a complicat 
suplimentar atunci când Marea 
Britanie condusă de Margaret 
Tatcher începe să dea impresia că îşi 
neglijează obligaţiile comunitare în 
favoarea întăririi legăturilor cu 
Statele Unite3. 

Într-o lume tot mai nesigură şi 
mai agresivă, statele semnatare al 
tratatelor de la Roma consideră că a 
sosit momentul transformării CE 
într-o forţă motrică globală. Un 
astfel de deznodământ nu putea fi 
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însă atins decât printr-o voinţă poli-
tică sinergică, una pe care Europa o 
cam uitase începând cu jumătatea 
anilor 1960, atunci când fusese ne-
voită să revină la o formulă intergu-
vernamentală datorită criticilor 
Franţei gaulliste la adresa ampli-
ficării puterilor decizionale ale 
Comisiei. Actul Unic European 
(AUE), semnat în 1986 şi intrat în 
vigoare un an mai târziu, este toc-
mai expresia unei astfel de voinţe. 

Supranumit şi „momentul refon-
dator”, AUE aduce în prim plan o 
serie de măsuri menite să revigoreze 
procesul de integrare şi să ofere 
construcţiei europene atât de nece-
sara dimensiune politică. Pe scurt, s-
a stabilit ca ţel major definitivarea 
pieţei interne până în anul 1992; 
urmau să fie abrogate şi ultimele 
bariere tarifare. În continuare, sunt 
comunitarizate noi tipuri de politici: 
sociale, economice, tehnologice şi 
ecologice. Rolul PE este augmentat 
prin introducerea „procedurii de 
cooperare”, iar votul majoritar cali-
ficat se extinde în majoritatea dome-
niilor care ţin de competenţa CE. 
Rolul Parlamentului creşte şi prin 
introducerea aşa numitei „proceduri 
a consimţământului”, prin care 
acesta se putea pronunţa, prin majo-
ritate absolută, referitor la accep-
tarea de noi membri în CE, respectiv 
acorduri ale Comunităţii cu terţe 
state. CPE, care peste câţiva ani va 
fi comunitarizată prin intermediul 
tratatului de la Maastricht, capătă o 
bază legală. La fel şi Consiliul 
European, deşi acesta fusese recu-
noscut oficial un deceniu mai de-

vreme. În sfârşit, competenţele CJ 
sunt la rândul lor sporite4. Europa 
comunitară era mai decisă ca 
niciodată să îşi depăşească statutul 
de produs şi în acelaşi timp de 
victimă a Războiului Rece. 
 
După Războiul Rece: reforme 
instituţionale şi noi valuri de 
extindere 
 

Noua paradigmă geopolitică apă-
rută după colapsul comunismului 
est-european şi, puţin mai târziu, a 
celui sovietic, a făcut practic nece-
sară o reformă radicală a Comuni-
tăţii. Odată cu reunificarea Germa-
niei, presiunile pentru o mai puter-
nică integrare în vederea circum-
scrierii politice a colosului econo-
mic renăscut sunt tot mai ample. 
Conştientizând anxietăţile istorice 
ale vecinilor în privinţa unei Germa-
nii reîntregite, liderii de la Berlin 
sunt de acord cu propunerea Franţei 
de a demara discuţiile pentru crearea 
unei Bănci Centrale Europene, arhi-
tectura instituţională a viitoarei uni-
ficări monetare. Decalajul economic 
între Paris şi Berlin amplificându-se 
după căderea zidului Berlinului şi 
fuzionarea celor sou state germane, 
Franţa a încercat să îşi securizeze 
poziţia în cadrul comunităţii în acest 
fel. Germania a acceptat, condiţia 
fiind ca reformele să nu îi obstruc-
ţioneze ascensiunea conomică5. 
Ceea ce s-a şi întâmplat, de altfel. În 
continuare, parteneriatul trans-
atlantic, deja pus la încercare în 
timpul Războiului Rece şi condi-
ţionat într-o măsură deloc neglija-
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bilă de către acesta, se cerea rein-
ventat. Dar pe ce coordonate? 
Europa comunitară solicita un nou 
rol internaţional, oscilând între 
substitut al defunctei Uniuni Sovie-
tice în echilibristica geopolitică glo-
bală, „pacificator regional” dispus 
să recurgă la intervenţii umanitare şi 
să medieze conflicte, un liant între 
Nordul bogat şi Sudul sărac sau un 
actor cheie în economia mondială6. 
În afară de prima şi penultima ipos-
tază, putem afirma că  s-a indenti-
ficat, până la un anumit punct, cu 
toate celelalte. 

Exista apoi spinoasa problemă a 
statelor din Est care, după trecerea 
la regimuri politice plurale şi după 
numeroasele şi diversele privaţiuni 
suferite înainte de 1989, se simţeau 
mai europene ca niciodată. Comu-
nitatea nu le putea abandona, deşi 
incertitudinile legate capacitatea 
acestora de a se democratiza şi a 
deveni economii stabie de piaţă erau 
ridicate chiar şi la jumătatea anilor 
19907. Mai ales când planurile de 
dezvoltare a competitivităţii econo-
mice globale a Europei se potriveau 
atât de bine cu resursele şi mâna de 
lucru ieftină din această regiune. Pe 
de altă parte, trebuie să echilibrăm 
balanţa menţionând că, industrial şi 
agricol, aceste state nu se puteau 
compara cu Europa Occidentală; 
modelele comuniste autarhice sau 
semi-autarhice nu ar fi avut nicio 
şansă în faţa abundenţei şi calităţii 
tehnologiei şi a alimentelor produse 
în partea vestică a continentului. În 
plus, probleme poate şi mai mari le 
reprezentau acum şomajul şi infla-

ţia: statul autoritar comunist dispă-
rând, nu mai exista nici stabilitatea 
financiară şi locurile de muncă, 
oricât de modeste, pe care acesta le 
oferise. Pe scurt: decât necompetitiv 
economic şi în afara Comunităţii, 
mai bine în interiorul ei, măcar 
pentru a o utiliza ca debuşeu pentru 
milioanele de şomeri care nu mai 
aveau nicio perspectivă acasă. 
Beneficiile, dar şi cele câteva 
indeniabile dezavantaje, au fost 
până la urmă reciproce. 

Tratatul de la Maastricht, care 
instituie în 1992 Uniunea Europeană 
(UE), a fost conceput pentru a face 
faţă cât mai adecvat acestor noi şi 
numeroase provocări. Structura co-
munitară se modifică, funcţionând 
acum pe trei piloni. Primul încor-
porează tratatele fondatoare (cele 
semnate la Paris şi Roma), renumin-
du-le simplu Comunitatea Euro-
peană, al doilea se ocupă de Politica 
Externă şi de Securitate Comună 
(PESC), iar ultimul este centrat pe 
Justiţie şi Afaceri Interne (JAI). 
Propensiunea integraţionistă este de-
a dreptul impetuoasă deşi, dintre cei 
trei piloni, doar primul este comuni-
tarizat, funcţionând deci în regim 
supranaţional; în cadrul celorlalţi 
doi piloni deciziile se iau în conti-
nuare în maniera interguvernamen-
tală, deşi deciziile importante se iau 
acum prin vot majoritar, nu unani-
mitate. Alte inovaţii pe care tratatul 
de la Maastricht le aduce sunt: creş-
terea rolului dreptului (acquis-ului) 
comunitar, importanţa fundamentală 
acordată principiului subsidiarităţii 
(rezolvarea problemelor de orice na-
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tură la un nivel cât mai local posi-
bil), stabilirea cetăţeniei europene 
pentru toţi rezidenţii statelor mem-
bre, introducerea procedurii co-deci-
ziei, prin care PE (care va beneficia 
de acum înainte de serviciile unui 
ombdusman) avea drept de veto în 
privinţa propunerilor legislative cu 
care nu era de acord, extinderea pro-
cedurii consimţământului, introdusă 
prin intermediul AUE, extinderea 
mandatului comisarilor de la patru 
la cinci ani, înfiinţarea unui Comitet 
al Regiunilor pentru a remedia ine-
galităţile în ceea ce priveşte dezvol-
tarea economică a statelor membre, 
şi mai ales a celor care urmau să 
devină membre, sporirea puterii CJ, 
care va avea de acum înainte dreptul 
să amendeze statele care nu respectă 
acquis-ul comunitar, definitivarea 
uniunii monetare, care va intra în 
vigoare începând cu 1999, posibili-
tatea de a acorda ajutor şi de a 
consulta state aflate în faza de pre-
aderare, respectiv reafirmarea inten-
ţiei de a ameliora politica socială 
existentă la nivelul Uniunii8. 

Ambiţios, demonstrând o încre-
dere în sine a proiectului comunitar 
pe care nimeni nu ar fi anticipat-o 
un deceniu mai devreme, când se 
afirma chiar că integrarea şi-a atins 
limitele9 – Tratatul de la Maastricht 
şi AUE, care l-a precedat şi făcut 
posibil, denotă şi altceva. Relansa-
rea economică a Comunităţii se face 
cu un preţ social, aceasta începând 
să funcţioneze preponderent pentru 
pieţe şi tot mai puţin pentru cetă-
ţeni10. Astăzi, la peste două decenii 
de la semnarea tratatului care a înfi-

inţat UE, tendinţa mai sus menţio-
nată este mai vizibilă ca niciodată. 
Numai că, aşa cum s-a întâmplat în 
trecut, construcţia europeană nu este 
nici pe departe încheiată şi, mai 
important, are capacitatea de a-şi 
depăşi neajunsurile. Dar pentru a 
reuşi acest lucru (şi) în prezent, 
trebuie să ofere o autentică semni-
ficaţie conceptului de cetăţenie 
europeană11, consolidându-l cu aju-
torul unor drepturi sociale care îi 
sunt până la urmă indispensabile. 
Pentru ca liberalismul existent astăzi 
la nivelul UE să nu îi erodeze (în 
continuare) legitimitatea, acesta nu 
are altă alternativă decât să se 
democratizeze. Aşa cum pieţele nu 
înseamnă în absenţa cetăţenilor ni-
mic altceva decât oligarhie finan-
ciară, la fel de golită de sens este şi 
cetăţenia dacă nu este acompaniată 
de libertate, fie ea economică, poli-
tică, mediatică sau de conştiinţă. 

Dar să revenim la UE şi la meta-
morfozele pe care le experimenta la 
începutul anilor 1990. Pe lângă con-
solidarea procesului de integrare, 
Tratatul de la Maastricht pregătea 
instituţional şi financiar terenul pen-
tru aderarea statelor est-europene. 
Multe din acestea au intrat iniţial în 
NATO, aşa cum a fost şi cazul 
României, fapt care relevă reminis-
cenţe ale unei strategii de securitate 
încă tributară Războiului Rece, şi 
anume circumscrierea politică, mili-
tară şi, în noul context internaţional, 
economică, a incomodului vecin de 
la răsărit. Dar nu se poate afirmă că 
aceste state s-au comportat ca nişte 
actori pasivi, aşteptând pur şi simplu 
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să intre în sfera de influenţă occi-
dentală. Dimpotrivă, au creat la 
rândul lor foarte multe, aproape o 
sută de „forme mai mult sau mai 
puţin instituţionalizate de coope-
rare”, dintre care grupul de la 
Visegrád (Polonia, Ungaria, şi 
recent separatele Cehia, respectiv 
Slovacia) este probabil cel mai cu-
noscut. Raţiunile apariţiei acestei 
pletore organizaţionale sunt atât 
externe, proximitatea structurilor 
occidentale, cât şi interne: con-
ştientizarea necesităţii extinderii 
priorităţilor regionale de către elitele 
est-europene12. 

Prin înfiinţarea Comitetului 
Regiunilor şi accentul pus pe poli-
tica regională şi de coeziune, UE 
urmărea, pe lângă implementarea 
principiului subsidiarităţii, şi faci-
litarea integrării, economice în pri-
mul rând, a statelor post-comuniste. 
Încă din 1989 a fost înfiinţat 
PHARE (Poland and Hungary: 
Assistance for Restructuring their 
Economies), a cărui buget a crescut 
exponenţial în următorii ani şi care a 
ajuns să se adreseze tuturor poten-
ţialilor candidaţi din Europa de Est, 
nu numai celor doi menţionaţi în 
titlu. PHARE,  considerat de unii 
autori drept un „plan Marshall 
pentru Europa Centrală şi de Est”13, 
a fost consolidat peste un deceniu, 
după tratatul de la Amsterdam, prin  
SAPARD (Special Accession 
Programme for Agriculture and 
Rural Development), respectiv 
ISPA (Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accession)14. Înce-
pând cu tratatul de la Lisabona, 

toate cele trei programe au fost reu-
nite sub numele de IPA (Instrument 
for Pre-Accession Assistance). 

Reunificarea Germaniei a însem-
nat, din perspectiva fostelor state 
comuniste est-europene, integrarea 
directă a defunctei Republici 
Democrate Germane în UE. 
Corelativ, ambiţiile şi aşteptările 
acestora de a deveni membre cât 
mai curând posibil au fost încura-
jate. Numai că preţul economic pe 
care Berlinul l-a plătit pentru reuni-
ficare a fost uriaş, antrenând temeri 
în rândul statelor dezvoltate din UE. 
S-au conturat astfel două curente de 
opinie. Susţinătorii „adâncirii” argu-
mentau că Germania unită ridică noi 
probleme care nu pot fi rezolvate 
decât prin potenţarea integrării şi că 
„fără o politică externă, de securi-
tate şi de apărare comună, Comu-
nitatea ar fi incapabilă să influenţeze 
cursul evenimentelor în Europa de 
Est. Liderii francezi şi italieni, ca şi 
oficialii Comisiei, erau printre cei ce 
aduceau aceste argumente”. Ulte-
rior, poziţia Franţei se va nuanţa, 
preşedintele Jacques Chirac spriji-
nind ferm aderarea Poloniei. În 
contrapondere, partizanii extinderii 
erau de părere că excluderea statelor 
est-europene va lărgi carenţele de-
mocratice pe care le posedă şi va 
transforma integrarea într-un proces 
mult mai tardiv şi costisitor decât 
era cazul. Marea Britanie punea pro-
blema în aceşti termeni, deloc 
dezinteresaţi, am putea adăuga, din 
moment ce avea nevoie de aliaţi în 
campania pe care o ducea împotriva 
integrării. Germania a încurajat 
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ambele abordări. Disputa a fost tran-
şată prin compromisul „cercurilor 
concentrice”: recunoaşterea unor 
nivele diferite de integrare care per-
miteau totodată începerea negocie-
rilor de aderare cu „noile demo-
craţii”15. Gradual, pe măsură ce 
Bruxelles-ul înţelege mai bine difi-
cultăţile pe care le întâmpină statele 
post-comuniste în materie de adap-
tare economică, politică şi juridică 
la standardele comunitare, abor-
dările se modifică. Condiţionalitatea 
politică, de exemplu, prin care sta-
tele candidate trebuiau să imple-
menteze anumite tipuri de reforme 
pentru a primi în schimb sprijin fi-
nanciar şi know-how, va fi oarecum 
edulcorată, fără a fi însă şi relati-
vizată, prin utilizarea principiului 
diferenţierii, care recunoaşte deose-
birile structurale dintre statele fon-
datoare şi noii aplicanţi16. 

Extinderea era deci un proces 
mai complicat decât păruse în primă 
instanţă. Tratatele de la Amsterdam, 
respectiv Nisa, semnate în 1997 şi 
2001, au fost centrate tocmai pe 
reafirmarea dorinţei UE de a se 
deschide înspre noile democraţii, 
pregătindu-le suplimentar pentru a 
face faţă dificultăţilor structurale pe 
care le vor întâmpina şi care nu 
aveau să dispară odată cu obţinerea 
calităţii de membru. În plus, cele 
două tratate brodau pe temele ma-
jore ale Maastricht-ului: atenuarea 
deficitului democratic, drepturi spo-
rite pentru cetăţeni, pregătirea eco-
nomică a statelor membre pentru 
adoptarea monedei euro, o mai efi-
cientă abordare a problemelor legate 

de corupţie şi infracţionalitate (tra-
tatul de la Amsterdam conţinea anu-
mite elemente de supranaţionalism 
în acest sens). Tratatul de la Nisa 
creşte ponderea statelor mari în 
afacerile comunitare prin reducerea 
pragului pentru votul majoritar cali-
ficat şi sporeşte numărul membrilor 
PE, pentru o mai bună reprezentare 
a cetăţenilor europeni17. 

În sfârşit, aşteptată cu nerăbdare 
de unii, temută de alţii, lărgirea se 
produce. Zece state sunt invitate să 
se alăture UE în 2004, de departe 
cel mai consistent val al extinderii 
comunitare: Polonia, Ungaria, 
Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Slovenia, Malta şi Cipru. 
România şi Bulgaria vor deveni la 
rândul lor membre peste trei ani, 
stadiul reformelor lor fiind insufi-
cient de avansat în comparaţie cu 
acela al celor zece state mai sus 
menţionate. Anul trecut a UE 27 a 
devenit UE 28 prin acceptarea 
Croaţiei. Procesul nu este însă unul 
încheiat. Statele apărute după dez-
membrarea Iugoslaviei au începuut 
deja negocierile de aderare. Chiar şi 
Kosovo este privit ca potenţial 
membru, deşi existenţa sa încă nu 
este pe deplin recunoscută. Prin 
Parteneriatul Estic, UE se arată 
interesată de fostele republici sovie-
tice, dacă vor reuşi desigur satis-
facerea criteriilor de aderare. Acest 
deziderat îl are şi Ucraina. Ceea ce 
se întâmplă astăzi în Ucraina este 
rezultatul unei falii geopolitice care 
ameninţă să divizeze aproape ireme-
diabil ţara: clasa de mijloc, alcătuită 
în principal din tineri care nu au fost 
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socializaţi în perioada sovietică, do-
reşte integrarea în UE pentru şansa 
unui loc de muncă mai bun, posi-
bilitatea de a călători fără restricţii şi 
absenţa cenzurii; oligarhia pro-rusă, 
pe de altă parte, îşi vede ameninţate 
interesele de o asemenea perspec-
tivă18. Cel puţin asta susţine narativa 
dominantă, liberalismul. Să sperăm 
că UE nu va profita de condiţia in-
grată în care se află Ucraina pentru 
a-i pretinde, cu ajutorul principiului 
condiţionalităţii, de exemplu, mai 
multe reforme decât îi permite pre-
zenta conjunctură (geo)politică şi 
contribuind astfel la rândul ei la 
deteriorarea acestei conjuncturi. Gu-
vernele autoritare şi corupte pot fi şi 
pro-europene, nu numai pro-ruse. Pe 
termen lung, integrarea  Ucrainei în 
sfera de influenţă occidentală (pro-
cesul este deocamdată unul cu fina-
litate incertă) va antrena indubita-
bile beneficii pentru cetăţeni, cu 
riscul ca acestea să fie de găsit mai 
degrabă în exteriorul ţării decât în 
interior – dar va amplifica totodată 
tensiunile geopolitice dintre Rusia şi 
Occident. Iar impliaţiie unui astfel 
de deznodământ sunt uşor de intuit. 
Să nu uităm, finalmente, nici deli-
cata problemă a Turciei, care şi-a 
depus candidatura încă din 1987, 
dar a cărei probleme structurale, pe 
lângă populaţia numeroasă, încă 
împiedică membrii Comunităţii să 
ajungă la un consens în ceea ce o 
priveşte19. 
 
 
 

Europenizarea ca dialectică a 
suveranităţilor: limite şi 
perspective 
 
Construcţia europeană a ajuns pe un 
nou palier odată cu semnarea trata-
tului de la Lisabona în 2007. Numit 
iniţial constituţional, tratatul, care 
reflecta propensiunile federaliste ale 
UE, pe care urmează să le discutăm, 
a fost respins la referendum de către 
Franţa şi Olanda. Confruntaţi cu 
acest eşec, cancelarul german 
Angela Merkel şi preşedintele fran-
cez Nicholas Sarkozy  au simplificat 
textul tratatului şi l-au transmis 
ulterior spre ratificare parlamentelor 
naţionale20. Chiar şi după impasul 
iniţial, momentul Lisabona este unul 
de anvergură în dinamica UE, 
comparabil ca importanţă cu tratatul 
de la Maastricht sau chiar cu trata-
tele fondatoare. Noul tratat prevede 
o nouă întărire a rolului PE, care are 
acum o pondere decizională la ni-
velul Uniunii echivalentă cu cea a 
Consiliului. De asemenea, parla-
mentele naţionale pot supraveghea 
mai îndeaproape Comisia şi o pot 
sancţiona în cazul în care consideră 
că şi-a depăşit competenţele încăl-
când principiul subsidiarităţii. Defi-
citul democratic este încă  o dată 
combătut printr-o măsură care pre-
vede iniţiative legislative propuse 
direct de către cetăţenii europeni, 
condiţia fiind aceea de a aduna 
minim un milion de semnături la 
nivelul UE. Tot în aceeaşi logică, 
apare oficial funcţia de preşedinte al 
Consiliului European (informal, 
funcţia exista încă din 1975), încor-
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porat acum în tratat. Mandatul său 
este de doi ani şi jumătate cu posi-
bilitatea de a fi reînnoit o singură 
dată. Partidul care obţine cel mai 
mare număr de locuri în PE poate 
propune preşedintele Consiliului 
European21. Pentru prima oară, 
apare explicit prevederea că orice 
stat membru se poate retrage, dacă 
doreşte, din Comunitate. Creşte 
ponderea populaţiei în ceea ce 
priveşte luarea deciziilor importante 
prin introducerea aşa numitei „duble 
majorităţi”: 65% dintre cetăţenii 
europeni şi 55% dintre state repre-
zintă pragul minimal care trebuie 
atins pentru luarea hotărârilor cru-
ciale. Sunt încă o dată afirmate 
drepturile cetăţeneşti, subîntinse de 
valori comune, iluministe în esenţă. 
O inovaţie capitală o reprezintă înte-
meierea Serviciului European de 
Acţiune Externă, condus de un Înalt 
Reprezentant al UE, care oferă o 
nouă coerenţă PESC şi conferă prac-
tic o singură voce Comunităţii în 
relaţiile internaţionale. În sfârşit, în-
treaga Uniune are acum o singură 
personalitate legală, putând acţiona 
deci mult mai închegat şi sistematic 
în plan extern22. 

Dacă în tratatul de la Maastricht 
pilonii II şi III funcţionau în regim 
interguvernamental, tratatul de la 
Amsterdam încercând, fără succes, 
extinderea comunitarizării înspre pi-
lonul III, tratatul de la Lisabona pre-
vede foarte clar avansul comuni-
tarizării în pilonul II. Europenizarea 
este mai puternică decât a fost 
vreodată, fapt care unora li se pare, 
fără a fi eurosceptici, regretabil23. 

Dar ce se înţelege până la urmă prin 
europenizare? Nimic altceva decât 
„dialectica suveranităţilor” despre 
care discutam la început. Sau, altfel 
formulat, procesul prin care statele 
membre se adaptează (sau încearcă 
să mimeze adaptarea) la deciziile 
instituţiilor europene şi formulează 
la rândul lor răspunsuri de care 
Bruxelles-ul trebuie, sau ar trebui, 
să ţină cont24. 

Marele impediment în avansul 
construcţiei europene este că această 
dialectică a suveranităţilor a devenit, 
în ciuda prevederilor tratatului de la 
Lisabona, tot mai asimetrică. Altfel 
spus, funcţionează mai degrabă de 
sus în jos decât de jos în sus. Având 
tendinţa să evalueze problemele în 
termeni tehnocratici, adică urmărind 
aproape exclusiv eficienţa şi rapor-
tul costuri-beneficii, Bruxelul este 
înclinat să excludă chestiunile care 
nu pot fi formulate prin binomul 
profit-pierderi25. Criza economică a 
contribuit din plin la acest dezno-
dământ. Dar nu trebuie uitată nici 
insistenţa cu care se luptă împotriva 
inflaţiei începând cu AUE, trecând 
prin tratatele de la Maastricht şi 
Lisabona şi ajungând în prezent. 
Obiectivul în sine este lăudabil, dar 
consecinţele sale sociale pot lăsa de 
dorit. Inflaţie mică înseamnă reti-
cenţă în a tipări bani, din cauza 
devalorizării acestora. Dar o devalo-
rizare monetară ţinută sub control 
înseamnă şi salarii mai mari, şi 
impulsionarea consumului, şi facili-
tarea plătirii datoriilor, şi încurajarea 
investiţiilor creatoare de locuri de 
muncă. Cetăţenii au de câştigat. În 
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contrapartidă, inflaţia redusă sau 
aproape inexistentă înseamnă o mo-
nedă puternică, preţuri stabile, păs-
trarea valorii investiţiilor. Pentru eli-
tele economice. Pentru cetăţeni, 
inflaţia redusă înseamnă însă şomaj, 
rate mai dificil de achitat şi, în ge-
neral, un nivel de trai mai scăzut. 
Mă refer la economiile dezvoltate 
din vestul continentului; în est se 
întâmplă deseori, cum este cazul 
României, să avem de-a face şi cu 
inflaţie, şi cu şomaj, dar asta deoa-
rece România şi economiile est-
europene în general sunt mai slabe, 
mai puţin productive în raport cu 
cele vestice (nici nu ar putea fi 
altfel) şi trebuie să compenseze 
această lipsă printr-un surplus de 
monedă care să încurajeze, pe cât 
posibil, consumul.  

Nu am făcut decât să evoc, pe 
scurt, virtuţile modelului keynesian, 
pe care Europa l-a pus în practică 
până prin anii 1970, dar care a lăsat 
uterior locul neoliberalismului de 
factură americană. Economia stag-
na, construcţia europeană la fel, a 
fost argumentul adus în sprijinul 
noii orientări. Într-adevăr, mediul de 
afaceri nu prosperase pe cât şi-ar fi 
dorit. O face în schimb acum, dar 
lăsând tot mai în urmă societăţile26. 
Din acest motiv aforma Paul 
Magnette că UE funcţionează astăzi 
în primul rând în beneficiul pieţelor, 
şi de abia în al doilea rând pentru 
cetăţeni. Nivelele relativ scăzute ale 
încrederii în UE, calculate prin in-
termediul Eurobarometrului, con-
firmă acest fapt. Iar Germania, cea 
care se opune cel mai vehement 

devalorizării monedei euro deoarece 
i-ar afecta câştigurile la export, con-
tribuie la perpetuarea şi la poten-
ţarea acestei situaţii. 

Numai reîntorcându-se la mode-
lul social în urma căruia a câştigat 
încrederea cetăţenilor şi prestigiu 
internaţional va putea Comunitatea 
să îşi restaureze pe deplin legitimi-
tatea. Şi avansând spre o formă po-
litică tot mai federală, dar un fede-
ralism care să nu fie utilizat ca 
umbrelă pentru impunerea unor 
interese naţionale în detrimentul ce-
lor comunitare, ci unul în care ten-
siunea fertilă naţional-supranaţional 
să poată fi echilibrată într-o manieră 
cât mai avantajoasă pentru ambele 
părţi27. O „federaţie de state”, nu un 
stat federal, pentru a îl cita încă o 
dată pe Paul Magnette28, care la 
rândul său îl invocă pe Immanuel 
Kant şi republicanismul teoretizat 
de acesta, bazat pe divizarea pute-
rilor în stat şi pe moralitate politică 
şi virtute cetăţenească, ingrediente 
indispensabile „păcii eterne”29 în-
carnată astăzi sub forma Europei 
comunitare.  

Da, Kant a avut o capacitate de 
predicţie aproape unimitoare în ceea 
ce priveşte devenirea politică a 
bătrânului continent. Dar nu a fost 
unicul (deşi rămâne cel mai citat) 
filosof care a tratat subiectul. Şi 
Hegel scria că „Naţiunile europene 
constituie, potrivit principiului ge-
neral al legislaţiei lor, al moravu-
rilor, al culturii lor, o familie, şi ast-
fel conduita juridică internaţională 
se modifică în sensul acesta, chiar 
dacă vătămarea reciprocă este 
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regula”30. Hegel este considerat de 
obicei un pesimist în ceea ce pri-
veşte relaţiile internaţionale, deoa-
rece insistă asupra inevitabilităţii 
războiului: „vătămarea reciprocă 
este regula”. Numai că, dacă îi 
analizăm filosofia în ansamblu, un 
efort mai mare decât colectarea de 
citate disparate, observăm că poate 
fi considerat la rândul său un 
precursor intelectual al construcţiei 
europene. Da, „vătămarea reciprocă 
este regula”, dar să nu uităm că şi 
„conduita juridică internaţională se 
modifică” pentru a instituţionaliza 
cât mai adecvat raporturile „fami-
liale” ale naţiunilor europene. Iar 
rezultatul a modificat premisa ini-
ţială, aceea inerentei conflictualităţi 
inter-statale. Războiul, am putea 
încerca să continuăm raţionamentul, 
ca negaţie a statului (deşi Hegel 
găseşte şi aspecte pozitive ale răz-
boaielor, cum ar fi capacitatea de a 
întări coeziunea statelor – aceasta 
fiind însă o discuţie separată), este 
la rândul său negat de un drept 
internaţional superior, cel comuni-
tar. Iar negarea negaţiei este tocmai 
dialectica la care am făcut referire în 
paginile de mai sus. Conceptul îi 
aparţine. 

La final, nu putem decât spera că 
europenizarea ca „dialectică a suve-
ranităţilor”, dar şi ca relaţie între 
instituţiile comunitare şi cetăţean, va 
cunoaşte un grad de reciprocitate 
mai mare decât în prezent. Dacă ar 
fi să îl credem pe Hegel, acesta va fi 
rezultatul final: pasiunile, interesele, 
conflictele, toate contribuie în timp 
la edificarea unei societăţi mai civi-

lizate, mai conformă cu propriile 
filosofii, mai puţin arbitrară. 
„Construcţia unei case este mai întâi 
un scop lăuntric, o intenţie. Acestuia 
îi stau în faţă ca mijloace felurite 
elemente, iar ca materiale: fierul, 
lemnul, piatra. Elementele sunt folo-
site pentru prelucrarea materialului: 
focul pentru a topi fierul, aerul 
pentru a încinge focul, apa ca să 
pună roatele în mişcare pentru 
tăierea lemnului etc. Rezultatul este 
că aerul, care a fost de ajutor, este 
stăvilit de casă, cum la fel sunt 
stăvilite şi şuvoaiele de apă ale ploii, 
ca şi primejdia focului, în măsura în 
care rezistă la incendiu. Pietrele şi 
grinzile se supun legii gravitaţiei, 
ele trag în jos, spre adânc, dar cu ele 
se construiesc pereţi ce se ridică în 
sus. Astfel, elementele sunt folosite 
potrivit naturii lor, contribuind la 
obţinerea unui rezultat prin care li se 
pun limite. La fel se satisfac şi pasi-
unile, realizându-se atât pe ele, cât 
şi scopurile lor, potrivit determinării 
lor naturale, ele contribuie la crearea 
edificiului societăţii omeneşti, dând 
prin aceasta dreptului şi ordinii 
puterea împotriva lor însele”31. 

Dar civismul este incomplet dacă 
se bazează doar pe speranţă. Sau pe 
răbdare. Cetăţenii europeni s-ar 
putea să nu aibă atâta speranţă şi 
atâta răbdare. Şi să se implice mai 
mult în viaţa polis-ului european 
pentru a îl transforma pe cât posibil 
în conformitate cu aspiraţiile lor. 
Polisul supranaţional şi cetăţenii 
europeni, amintind oarecum de 
comunitatea politică şi de cetăţenia 
romană32. Două părţi care reuşesc 
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sau eşuează numai împreună. Este 
timpul să renunţăm la presupusa 
contradicţie dintre Europa compe-
titivă (a elitelor) şi Europa socială (a 
cetăţenilor). O Europă competitivă 

din punct de vedere al pieţelor, care 
nu face decât să accentueze pre-
caritatea şi excluziunea socială, nu 
va fi competitivă pentru mult timp. 
Nici democratică. Nici europeană. 
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