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„Noul antieuropenism poate sã fie privit ca o solicitare a unui nou model euro-
pean. Tratatele de la Maastricht ºi Amsterdam au urmãrit crearea unei structu-
ri organizaþionale politice pentru UE pe mãsura puterii sale economice. Lipsa
de reacþie a instituþiilor europene vizavi de situaþia creatã e definitã ca „pauza
de reflecþie“ necesarã revizuirii actualului Tratat Constituþional cãreia îi va
urma probabil o prelungire a datei limitã pentru ratificare pânã în 2008. Nu se
pune neapãrat problema schimbãrii textului în sine, ci a modificãrii contextului
politic ºi socio-psihologic din procesul de ratificare ce invocã în primul rând o
definire mai exactã a raportului dintre interesul naþional ºi cel european ºi o
popularizare pe mãsurã a rãspunsului în rândul cetãþenilor.“

În urma respingerii Tratatului Constituþional, în afara acuzelor adresate fie
birocraþilor UE vizavi de o aºa-numitã izolare de electorat, fie cetãþenilor fran-
cezi înºiºi de neînþelegere a întrebãrilor adresate, încã nu avem din partea institu-
þiilor UE propriuzise o analizã a situaþiei ºi nici o propunere de scenariu alter-
nativ1. Pãrerile sunt împãrþite ºi e greu de spus în ce mãsurã votul francez sau
olandez a fost o amendare a politicii interne a politicienilor proprii, sau un pro-
test împotriva globalizãrii ºi lumii contemporane cu mecanismele sale2. Implica-
þiile noi Constituþii europene pentru UE ºi relaþia acesteia cu statul naþional sunt
atât de mari încât criticile celor care acuzã supunerea ratificãrii Tratatului Con-
stituþional unui referendum sunt nefondate. E o dovadã cã Proiectul european
este real, ºi reflectã la modul real, pozitiv sau negativ, stadiul de maturizare a so-
cietãþii civile a statelor membre în vederea unui nou stadiu al integrãrii. Orice alt
demers în opinia noastrã ar fi atras pericolul de artificializare a noii structuri cu
potenþialul de a stârni reacþii adverse ce pot ruina întregul edificiu construit piesã
cu piesã în cinci decenii.

Precum miºcarea antiglobalizare, noul antieuropenism poate sã fie privit ca
o solicitare a unui nou model european. Sursa problemelor ar fi în consecinþã
mult mai în adâncime decât ceea ce Tony Blair numea „crizã a conducerii“.
Bronislaw Geremek propune o redefinire a proiectului european, în mãsurã sã
corespundã misiunii de dupã 1989 de înlãturare a diviziunii continentului.
Tratatele de la Maastricht ºi Amsterdam au urmãrit crearea unei structuri organi-
zaþionale politice pentru UE pe mãsura puterii sale economice. Lipsa de reacþie
a instituþiilor europene vizavi de situaþia creatã e definitã ca „pauza de reflecþie“
necesarã revizuirii actualului Tratat Constituþional cãreia îi va urma probabil o
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prelungire a datei limitã pentru ratificare pânã în 20083. Nu se pune neapãrat
problema schimbãrii textului în sine ci a modificãrii contextului politic ºi socio-
psihologic din procesul de ratificare ce invocã în primul rând o definire mai
exactã a raportului dintre interesul naþional ºi cel european ºi o popularizare pe
mãsurã a rãspunsului în rândul cetãþenilor4. Aceasta presupune o dezbatere ce
necesitã un suport organizaþional menit sã angajeze societatea civilã europeanã,
parlamente naþionale ºi mass-media paneuropeanã. E un principiu de acþiune în
virtutea cãruia probabil cã Tratatul Constituþional s-a nãscut prematur iar proble-
mele ridicate de acesta presupun confruntare directã, nu evadare5. E genul de ati-
tudine ce poate crea contextul necesar revizuirii Tratatului ºi pasului înainte de
care Proiectul european are nevoie.

Unul dintre motivele respingerii ratificãrii pare a fi extinderea în sine. Ima-
ginea anumitor þãri candidate ºi în primul rând a Turciei este negativã în rândul
opiniei publice. Extinderea în sine este determinatã de capacitatea de absorbþie
a UE pe de o parte ºi de abilitãþile statelor candidate de a se adapta politic ºi eco-
nomic acesteia pe de alta. Ambele par a fi ajuns la o limitã odatã cu megaextin-
derea din 2004. Extinderea de dincolo de candidaþii vãzuþi ca „naturali“ din
Europa Centralã e motivatã ca politicã a stabilitãþii ºi pãcii. Bronislaw Geremek
se întreabã dacã extinderea este cumva singura politicã de promovare a pãcii, sta-
bilitãþii ºi dezvoltãrii sau o politicã a vecinãtãþii apropiate, gen „Planul Marshall“,
ar putea fi o alternativã la fel de eficientã fãrã a cauza probleme interne UE.
Aspiraþiile UE pentru o politicã externã ºi de securitate comunã sunt justificate
de caracterul supranaþional al problemelor cu care se confruntã comunitatea in-
ternaþionalã de azi. Dar aceasta, dupã Geremek, presupune o definire clarã a
identitãþii europene ºi odatã cu ea a unui interes comun de adresat ºi apãrat.

O opinie interesantã, diferitã, ne oferã Oliver Blanchard, pentru care respin-
gerea Tratatului Constituþional nu este rezultatul unui vot negativ adresat pro-
priei clase politice ci, dimpotrivã, un rezultat al imaginii create de înºiºi politi-
cienii naþionali ai instituþiilor comunitare6. În ultimii ani au avut loc reforme
structurale nepopulare dar necesare cu urmãri sociale sensibile de pe urma
cãrora clasa politicã naþionalã a sperat sã beneficieze aruncând în schimb vina
costurilor sociale pe oficialii UE. A lua castanele din foc cu mâna altuia, res-
pectiv cu cea a birocraþilor din Bruxelles, e o strategie politicã ºi de imagine ce
a funcþionat, dar ale cãrei costuri neaºteptate s-au vãzut recent7. Promotorii
acestei strategii nu par a fi luat în considerare faptul cã opinia publicã ar putea
sã-i creadã, iar imaginea Leviathanului impersonal îndepãrtat de cetãþeni ºi
nedemocratic va prinde contur8. Nicãieri practica de a pasa responsabilitatea in-
stituþiilor comunitare nu e mai vizibilã decât în felul în care politicienii naþionali
au procedat cu deregularea pieþei produselor. Orice acþiune de deregulare pro-
duce dezorganizare, haos, falimente în lanþ ºi creºtere a ºomajului9. Chiar dacã
statistic vorbind numãrul slujbelor nou create va fi egal cu cel al celor ce dispar,
aceasta nu atenueazã la nivel individual disconfortul celor ce se trezesc dispo-
nibilizaþi. E un joc cinic menit pe de o parte a impulsiona UE în efectuarea de
reforme structurale, pe de alta a-i acuza birocraþii de la Bruxelles în faþa propriei
opinii publice pentru orice mãsuri nepopulare10. Fiasco-ul referendumurilor
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francez ºi olandez ar putea fi exploatat pozitiv, dacã va determina o schimbare
în aceastã atitudine pãguboasã, respectiv o mai mare transparenþã în comuni-
carea dintre instituþiile naþionale ºi cele comunitare cu cetãþenii ºi o împãrþire a
responsabilitãþilor atât pentru eºecuri cât ºi pentru succese11.

Votul francez are o importanþã simbolicã cu atât mai mare cu cât Franþa este
membru fondator al UE ºi cel mai fervent susþinãtor al integrãrii politice pânã la
capãt. Poziþia Franþei pânã la urmã în cadrul UE a fost erodatã de extinderile
succesive. La aceasta se adaugã declinul frustrant în ceea ce priveºte poziþia în
politica mondialã, în culturã ºi ºtiinþã, Europa fiind privitã ca instrument de
recâºtigare potenþialã a poziþiei pierdute12. UE este prin design menitã a deter-
mina o creºtere a competiþiei economice, iar Franþa e prost echipatã la acest ca-
pitol, ne spune Charles Wyplosz. Ciudat, am spune noi, dacã Franþa e prost
echipatã atunci cum trebuie sã catalogãm alþi membri cu un PIB de mai puþin de
jumãtate din cel francez, pe nou intraþii în UE sau pe cei de pe lista de aºteptare.
În faþa unui viitor economic incert ce presupune mai multã eficienþã, în faþa
valului de noi intraþi cu costuri de producþie înjumãtãþite, în faþa pierderii de
influenþã, francezii speriaþi au votat în consecinþã13. Alegãtorul francez în
general e educat economic iar o logicã a eficienþei economice îi spune cã refor-
mele presupuse de adâncirea integrãrii vor avea efecte benefice mai devreme sau
mai târziu, dar aceasta nu înseamnã cã acelaºi alegãtor este ºi dispus sã îºi asume
acest risc. Schimbarea ºi necunoscutul sperie, iar oamenii sub imperiul fricii iau
rareori decizii înþelepte14.

Dincolo de Canal, Tony Blair a înregistrat o a treia victorie electoralã succe-
sivã, dar cu poziþii slãbite în Camera Comunelor ºi cu reputaþia personalã ºifo-
natã, aceasta slãbindu-i capacitatea de confruntare cu provocãrile adresate de
noua Constituþie europeanã15. Potrivit practicii constituþionale britanice, e sufi-
cient un vot corespunzãtor din partea Camerei Comunelor16. Dar implicaþiile
Tratatului Constituþional pentru þarã ca ºi imaginea creatã în urma recentelor acte
politice, în mod special poziþia guvernului faþã de rãzboiul din Irak, îl pot
determina pe Blair sã opteze pentru soluþia unui referendum în 200617. Un refe-
rendum pe care nu îl poate câºtiga aºa cum indicã sondajele de opinie. Când
Blair a ajuns la putere în 1997 a fost binevenit de comunitatea membrilor ca cel
mai proeuropean prim-ministru britanic de la Edward Heath, cu un sfert de secol
înainte18. Ocazional cocheteazã cu ideea unei mai mari cooperãri intraeu-ropene
în domeniul politicii externe ºi apãrãrii dar experienþa ultimilor ani l-a situat la
polul opus, ºi anume alãturi de George Bush. Un posibil referendum britanic în
problema Tratatului Constituþional este deja un eºec anunþat pentru cã spre
deosebire de Franþa proiectul este dezagreat de cvasitotalitatea presei, la care se
adaugã faptul cã nici un lider politic de marcã britanic nu are cuvinte de laudã la
adresa integrãrii europene în general19. Dacã adversarii continuãrii procesului de
integrare jubileazã la ora actualã, bucuria s-ar putea sã fie de scurtã duratã.
Respingerea Tratatului Constituþional va pune majoritatea politicienilor în faþa
situaþiei de a da rãspunsuri clare în legãturã cu obiectivele UE. Vor fi forþaþi sã
facã alegeri ºi declaraþii explicite în legãturã cu tipul de Europã unitã pe care o
doresc20. Ca alternativã, pânã la urmã Franþa ºi alþi membri de marcã vor explora
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noi soluþii de integrare politicã. Cel mai plauzibil mecanism instituþional pentru
aceastã alternativã de a se continua tacit integrarea politicã ar fi extinderea
grupului de state ce opteazã pentru eurozonã21.

Eºecul înregistrat la summitul Uniunii Europene din luna iunie 2005, când nu
s-a putut ajunge la un acord în legãturã cu bugetul UE, precum ºi confruntãrile
dintre Tony Blair ºi Jacques Chirac i-au motivat pe unii analiºti eurosceptici sã
anunþe (nu pentru prima oarã) falimentul „Proiectului european“. Nu este nici
primul ºi în nici un caz ultimul impas prin care trece „Proiectul european“, eve-
nimentele recente punând probabil capãt unei anumite versiuni a integrãrii
europene — viziunea unei uniuni din ce în ce mai apropiatã de punctul de a
produce un stat federal ce va deveni o nouã superputere. Proiectul în sine nu a
fost abandonat dar se prefigureazã o amânare a acestui stadiu spre o datã
nedefinitã în viitor, atunci când gradul de integrare internã dintre statele membre
va fi ajuns la un nivel de maturizare suficient de mare pentru a susþine noua
structurã politicã. Impasul actual nu a surprins prea tare pe nimeni. Viziunea
federalã probabil funcþionalã în cadrul UE 6, cu þãri relativ omogene, a fost
ºubrezitã odatã cu extinderea din 1995 ce a adãugat structurii state din nordul
continentului, pentru a fi sacrificatã cel puþin pe termen mediu în favoarea extin-
derii. Constituþia UE a fost gânditã pentru a face o Europã a celor 25 mai efi-
cientã sau pur ºi simplu funcþionalã. Constituþia UE nu a fost conceputã a face
din UE un stat federal deºi ar fi însemnat un pas înainte spre acel nivel de inte-
grare internã în care o structurã politicã eterogenã fãrã paralel în istorie ar do-
bândi caracteristicile unui stat (postnaþional, postwestphalian). Unul dintre pe-
ricolele reprezentate de recentele eºecuri ar fi stoparea extinderii UE. Existã voci
care sugereazã revenirea la cele ºase state aflate la originea UE pentru formarea
unui nucleu ce sã creeze o federaþie în sânul unei Uniuni extinse22.

Pe de altã parte, însuºi diagnosticul pe care am încercat sã-l schiþãm mai sus
este suspect. Nu ºtim cu exactitate în ce mãsurã refuzul constituþiei UE a fost un
„Nu“ împotriva proiectului european în sine, sau un „Nu“ împotriva politicii
recente a guvernelor naþionale. În ce priveºte Franþa, sondajele aratã cã mulþi
dintre cei care au votat „Nu“ la referendumul asupra Constituþiei UE s-au îm-
potrivit, de fapt, lui Chirac ºi ratei ridicate a ºomajului23.

Joseph S. Nye ne propune o structurã de analizã interesantã potrivit cãreia, în
relaþiile internaþionale de astãzi, puterea este distribuitã ca un joc de ºah tridi-
mensional ce se joacã pe verticalã, dar ºi pe orizontalã24. Se poate distinge un
nivel superior al relaþiilor militare existente între state, în care Statele Unite
reprezintã unica superputere, Europa sau China fiind departe de a surclasa SUA
în viitorii ani. La un nivel intermediar al relaþiilor economice, se poate spune cã
lumea este deja multipolarã. Acesta este cadrul în care UE este un jucãtor de talie
mondialã ce nu poate fi ignorat de nimeni ºi în care alte state precum Japonia ºi
China deþin roluri semnificative. Statele Unite nu pot sã ignore opinia Comisiei
Europene la semnarea unui acord comercial sau în reglarea unor litigii anti-trust.
Recent, dupã ce Organizaþia Mondialã a Comerþului (WTO) s-a pronunþat în fa-
voarea unei plângeri depuse de CE, Congresul SUA a fost nevoit sã rescrie legis-
laþia taxelor.
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Un alt plan (unii îl numesc impropriu „plan inferior“) include relaþiile transna-
þionale frontaliere care scapã de sub controlul guvernelor, de la droguri pânã la
maladii, schimbãri climatice ºi terorism transnaþional. Pe acest plan, puterea este
distribuitã haotic printre actorii care nu sunt entitãþi guvernamental25. Nici un
guvern nu poate controla rezultate în absenþa cooperãrii cu alte state. În acest caz
e nevoie de sprijin mutual, cooperare, integrare a sistemelor de informaþii, pro-
grame susþinute privind eradicarea sãrãciei, focarelor de conflict, fundamen-
talism etc. Sunt acþiuni pe care nici o superputere modialã nu ºi le poate permite
singurã. Din aceastã perspectivã lumea de azi e multipolarã. Aceasta este lumea
care are nevoie de UE ca actor nonmilitar în politica externã cu specificitatea
amintitã. O astfel de UE eficace în felul ei poate cã nu va satisface aspiraþiile re-
torice din discursurile politicienilor, dar va fi un tip de actor ºi o alternativã de
acþiune politicã externã de care lumea începutului de secol XXI ºi-a legat multe
speranþe.

NOTE
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