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Abstract. Between EU and non-EU, Great Britain remains an insulated
but vocal actor among the European States. Europe needs Britain, but
there is a perpetual debate on the right kind of tie which could help the
two partially convergent partners to stay together. The British exception is
a recurrent item. The recent past of the European history provides us with
explanatory elements tracing back the peculiar relationship of Britain
with the continental partner. In the light of this recent past, Brexit seems
to be the peak on a continuum line and not such a surprising advent.
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Puþine subiecte din politica britanicã au atras mai multã atenþie ºi mai multe
controverse decât implicarea britanicã în Uniunea Europeanã, provocând mari
divizãri în rândul guvernelor, partidelor politice, grupurilor de interes ºi publi-
cului larg. De-a lungul timpului excepþionalismul1 britanic s-a fãcut simþit atât
în refuzul iniþial de a participa la prima comunitate, cât ºi în condiþiile speciale
cerute apoi de britanici pentru a adera sau în episoadele în care ameninþãrile ºi
nemulþumirile acestei þãri pãreau a anticipa separarea pe cale a se produce astãzi.

Chestiunea apartenenþei britanice a fãcut imposibil de alcãtuit un consens na-
þional în favoarea unui angajament deplin vizavi de continent odatã ce intermi-
nabile dispute sunt angajate în jurul unor teme precum identitatea naþionalã,
independenþa ºi suveranitatea britanicã.2 Toate aceste contorsiuni din dezbaterea
internã, alcãtuind o relaþie ciudatã (strange relation3) între Marea Britanie ºi
continent, au construit în schimb opinia continentalilor despre britanici ca fiind
ezitanþi (reluctant), imposibil de extras din zona periferic-problematicã din care
înþeleg sã abordeze chestiunea Uniunii Europene.
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Venind înspre cel mai actual prezent, una din temele ce fac obiectul atenþiei
politicienilor, publicului ºi al cercetãtorilor ºi analiºtilor este decizia britanicã de
ieºire din Uniunea Europeanã, sugestiv denumitã printr-o construcþie lingvisticã
inspiratã – Brexit. Acest gest este unic în istoria Comunitãþilor/Uniunii Europene
ºi constituie o premierã ale cãrei dificultãþi, mize, semne de întrebare orienteazã
feluritele analize cãtre încercarea de a discerne ce va fi în viitor: cum se va rearanja
constructul european dupã plecarea acestui membru important? Urmãrind durata
de timp, putem sã ne întrebãm dacã procesul Brexit riscã sã ajungã sã se întindã
aproximativ cât a durat procesul aderãrii britanice, la fel de dramatic.

În mod plastic, Le Figaro afirma cã Uniunea Europeanã este un blestem al
premierilor britanici, deoarece în decursul a patruzeci de ani, patru premieri, toþi
conservatori, au fost înlãturaþi din funcþie în urma disensiunilor provocate de apar-
tenenþa/statutul þãrii în Uniune.4 Aceastã divizare a fost într-atât de pregnantã,
încât chiar ºi dupã referendumul care a exprimat opþiunea cetãþenilor înspre Brexit
segmente importante din societatea britanicã – londonezii, scoþienii sau irlandezii
de nord – au ripostat, cerând organizarea unui alt referendum de pe urma cãruia
s-ar fi obþinut… secesiunea de Regatul Unit ºi rãmânerea în Uniune.

Se spune cã Brexitul este simptomul acut al unei probleme structurale a
Uniunii Europene de azi ºi de ieri; în fapt însã, legat de subiectul Brexit nu numai
preocuparea pentru viitor prezintã interes, deºi acest scenariu radical, pe cale de
a se îndeplini dupã ani de negocieri privind ieºirea din mariajul european, atrage
atât de mult atenþia. Privind înspre trecut, pânã în prima jumãtate din secolul XX,
când începe sã capete contur concret ideea organizãrii Europei în context postbelic,
regãsim câteva elemente care pun într-o luminã interesantã situaþia actualã a
Marii Britanii. Astfel, Brexitul poate fi descifrat ca proces care a început deja
acum câteva decenii, fiind încununarea unei lungi dinamici ºi nu doar o întâmplare
separatã, izolatã, decisã, mai mult sau mai puþin inspirat, în cercurile închise ale
deciziei de pe Downing Street 10.5 Dacã trecutul recent ne reaminteºte ºi ne
reconfirmã o relaþie dificilã de la bun început, nu este mai puþin adevãrat cã unui
astfel de punct de pornire deja problematic i s-au adãugat în timp elemente impo-
sibil de anticipat cu decenii în urmã, ºi care constituie circumstanþele concrete ºi
imediate ce au condus cãtre Brexit.

Dacã admitem cã orice stat candidat care se alãturã Uniunii Europene trebuie
sã accepte organizaþia ca întreg ºi în întregul ei, fãrã posibilitatea de a fi membru
cu jumãtate sau sfert de normã, odatã intrat în organizaþie un stat are totuºi, cel
puþin teoretic, douã cãi principale de a influenþa modul de funcþionare sau deci-
ziile organizaþiei: sã respingã anumite decizii, atunci când este cerutã unanimitatea,
precum este cazul politicilor europene; sã semneze un protocol special care per-
mite unui stat sã rãmânã în afara unei politici comune.6 În decursul participãrii

30 RUXANDRA IORDACHE 2

————————
4 Le Figaro, 7 iunie 2019, conform Le Figaro: Uniunea Europeanã, blestemul premierilor britanici,

10 iunie 2019, www.hotnews.ro.
5 David Ramiro Troitiño, Archil Chochia, Tanel Kerikmäe Brexit. History, Reasoning, and Perspectives,

Springer, 2018, Introduction, p. XI.
6 A. Chochia et al. , „The First European Community and the British Position“, David Ramiro Troitiño,

Archil Chochia, Tanel Kerikmäe, Brexit. History, Reasoning and Perspectives, Springer, 2018, p. 76.



sale ca membru al organizaþiei, dar ºi înainte de aderarea din 1973, abordarea
britanicã faþã de procesul european a fost axatã pe folosirea unor astfel de instru-
mente. Un patern al relaþiilor dintre UK ºi UE se alcãtuieºte din date a cãror înºi-
ruire se desfãºoarã pe întinderea a câtorva decenii.

În perioada primului rãzboi mondial, Marea Britanie participã la Comitetul
Interaliat de Aprovizionare, organism de cooperare înfiinþat la propunerea fran-
cezului Jean Monnet; aceastã structurã care a contribuit la coordonarea efortului
comun de rãzboi a funcþionat pânã la sfârºitul primei conflagraþii, fiind reluatã
ideea, sub forma unei structuri similare, în timpul celui de-al doilea rãzboi mon-
dial. Unii autori identificã în aceastã structurã un prim organism internaþional pe
baza unui principiu incipient de delegare de suveranitate, inspirând mai târziu
crearea primei comunitãþi europene. Totuºi, consiliul era proiectat sã funcþioneze
dupã principiul unanimitãþii sau consensului, respectând suveranitatea ºi egalita-
tea teoreticã a membrilor, servind drept model pentru dezvoltãri ulterioare în
relaþiile internaþionale. În practicã, regãsim însã faptul cã Marea Britanie era sin-
gurul membru care dispunea de un tonaj de mãrfuri mai mare decât propria cerere,
precum ºi de o pondere decisivã în luarea deciziilor, toate acestea ca urmare a
statutului sãu de putere maritimã de prim rang cu cea mai mare flotã din lume la
acea vreme. Cel mai precis ar fi sã subliniem cã în acest consiliu se regãseau per-
sonalitãþi politice care fie susþineau, fie criticau opþiunea integrare în ce priveºte
o viitoare organizare europeanã, precum ºi faptul cã poziþionarea britanicã faþã
de construcþia europeanã se va înrãdãcina în opþiunile formulate de reprezen-
tanþii proprii în cadrul acestui organism.

Abordarea susþinutã de Arthur Salter, important economist britanic ce a ocupat
numeroase funcþii guvernamentale, este ilustrativã în acest sens. Colaborator al
lui Monnet la acest Consiliu aliat, Salter avea o viziune diferitã privind coope-
rarea internaþionalã, viziune pe care o exprimã ºi în contextul participãrii brita-
nice la Liga Naþiunilor. Pentru Marea Britanie, Liga Naþiunilor este o formulã
pentru reglarea conflictelor/problematicilor internaþionale din perspectiva prefe-
rinþei acestui stat pentru organizarea pe baze interguvernamentale a ordinii inter-
naþionale, pe baze de cooperare tradiþionalã, fãrã transfer de suveranitate, ºi în
condiþii de respectare a principiului de luare a deciziilor cu votul unanimitãþii.
Lord Arthur Salter a apãrat la acest for internaþional un model de cooperare eco-
nomicã fãrã integrare politicã. Liga Naþiunilor era într-adevãr un for ce reunea
nu numai state europene, ceea ce poate explica încercarea britanicã de a se evita
calea integrãrii; este totuºi de subliniat cã ºi în privinþa organizãrii europene,
Salter pãstra aceeaºi rezervã, nefiind de acord cu înfiinþarea unei pieþe comune,
propunere francezã, susþinând în schimb comerþul liber mondial, eliminarea
tuturor obstacolelor naþionale ºi crearea unei pieþe globale.7

În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, dupã modelul consiliului aliat de
transport, se organizeazã, în decembrie 1939, Comitetul anglo-francez de coo-
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perare, menit a armoniza economiile celor douã state. Monnet este trimisul
guvernului francez la Londra în cadrul acestui comitet ce depãºea tiparele tradi-
þionale de alianþã în favoarea unei solidaritãþi economice comune. Aici lucreazã
din nou împreunã cu Lord Salter, britanicul care, dupã experienþa eºuatã a Ligii
Naþiunilor, îºi schimbã optica în ce priveºte valoarea cooperãrii interguverna-
mentale, apropiindu-se mai degrabã de Monnet ºi devenind un susþinãtor al ideii
de integrare. Colaborarea anglo-francezã era în conexiune cu alte iniþiative, pre-
cum Consiliul Suprem de Rãzboi, Consiliul Industrial anglo-francez sau colabo-
rãrile între forþele coloniale. Ideea lui Monnet, bazatã pe conexiunile sale în
lumea politicã francezã ºi britanicã, era de a se stabili o integrare cât mai pro-
fundã cu putinþã între economiile celor douã state. Pe termen scurt, obiectivul
era o eficienþã mai mare a colaborãrii celor doi aliaþi de rãzboi; pe termen mediu
ºi lung, embrionul de integrare economicã franco-britanic s-ar fi putut dezvolta
într-o formã de uniune politicã a Europei. Aceastã propunere a fost inspiratã din
idei anterioare: cea argumentatã în 1938 de cãtre Alfred Duff Cooper, care sus-
þinea cã punerea în comun a resurselor celor douã state ar fi singura cale pentru
pãstrarea independenþei acestora, dar ºi a Europei; în 1936 de Arnold Toynbee,
a cãrui ipoteticã uniune franco-britanicã constituia centrul unei mai largi uniuni
europene; de Orme Sargent, în februarie 1940, privind un sistem permanent de
colaborare franco-britanicã în domeniul politic, economic ºi de apãrare, pentru a
contrabalansa puterea germanã în viitorul context postbelic. Edward Frederick
Lindley Wood, Foreign Secretary între 1930 ºi 1940, apoi între 1941 ºi 1946, ºi
ambasador britanic în SUA, preia ideea lui Sargent ºi pledeazã pentru educarea
opiniei publice britanice în favoarea acesteia, considerând-o ca pe un obiectiv pe
termen lung, pentru perioada postbelicã.

La începutul lui iunie 1940, când guvernul francez se mutase la Bordeaux,
gândindu-se la soluþia unui armistiþiu unilateral cu Germania, pentru a împiedica
distrugerea întregii Franþe sub înaintarea trupelor germane, Leo Amery, secretar
de stat pentru India, susþine ºi el uniunea franco-britanicã, pentru a pãstra Franþa
în rãzboi, alãturi de Marea Britanie aliatã.8 În zilele ce premerg armistiþiul francez,
Sir Robert Vansittart, secretar privat principal al primului ministru britanic din
1928 pânã în 1930 ºi subsecretar permanent la Foreign Office din 1930 pânã în
1938, apoi consilier diplomatic ºef pe lângã guvernul britanic, renumit pentru
opiniile sale privind agresivitatea istoricã a unui spirit german ºi privind rolul
hegemonic al Marii Britanii pe continentul european, discutã, din nou, împreunã
cu Monnet, Pléven ºi Morton, despre proiectul de uniune franco-britanicã, sub
supervizarea lordului Halifax. Aceastã întâlnire va avea drept rod un proiect de
uniune franco-britanicã pe care Monnet, din postura de trimis al guvernului fran-
cez la Londra pentru a spori eficienþa efortului comun de rãzboi în cadrul comi-
tetului anglo-francez de coordonare, îl va susþine în faþa generalului de Gaulle.
Acesta îºi dã acordul vãzând în proiect o ºansã pentru ca Franþa sã rãmânã în rãz-
boi ºi îl susþine în faþa premierului britanic Churchill, obþinând de la acesta tot
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un acord de conjuncturã. Oficial, proiectul va fi lansat de premierul britanic la
16 iunie 1940: „La cel mai prielnic moment din istoria lumii moderne guvernele
Regatului Unit ºi al Republicii Franceze fac aceastã declaraþie privind uniunea
indisolubilã ºi hotãrârea fermã de a apãra împreunã justiþia ºi libertatea împotriva
supunerii faþã de un sistem care reduce omenirea la o viaþã de roboþi ºi sclavi.
Cele douã guverne declarã cã Franþa ºi Marea Britanie nu vor mai fi douã na-
þiuni, cu o singurã uniune franco-britanicã.“9 În ciuda acceptului din partea pre-
mierului francez Reynaud, cabinetul de rãzboi al guvernului sãu îl respinge;
puterea este preluatã de mareºalul Pétain care va încheia armistiþiul separat cu
Germania. Proiectul de uniune franco-britanicã este astfel inaplicabil.

În declaraþia britanicã ce anunþa proiectul, regãsim liniile sale principale:
cetãþenie comunã pentru cetãþenii britanici ºi francezi, unificarea sistemelor po-
litice, unificarea sau cel puþin asocierea formalã a celor douã legislative – parla-
mentul britanic ºi adunarea naþionalã francezã –, cu logica diferitã corespunzã-
toare celor douã formule: federalã, în cazul unificãrii legislativelor; confederalã,
în cazul confederãrii lor; monedã unicã, comerþ exterior comun ºi uniune vamalã;
un cabinet de rãzboi comun ºi o comandã militarã comunã. Acest proiect, ce pre-
zenta unele similaritãþi cu proiectul lui Aristide Briand, era considerat de membrii
guvernului britanic drept o soluþie de moment la o necesitate temporarã, ºi nu o
uniune indisolubilã care sã fi avut ºanse reale sã reziste dupã terminarea rãzboiului.

Prin armistiþiul francez, obiectivul pe termen scurt a fost ratat, dar obiectivul pe
termen lung al proiectului are legãturã cu problematica nucleului franco-britanic
ca o eventualã formulã de organizare europeanã postbelicã, aºa cum se regãseºte
într-o fazã iniþialã în proiectele lui Monnet. Acest proiect franco-britanic, chiar
plasat sub imperiul circumstanþelor precise care l-au generat, a fost un experi-
ment în care, poate singura datã în istoria construcþiei europene, Anglia a asumat
un rol de forþã conducãtoare în materie de integrare, acceptând, fie doar ºi sub
forma unei declaraþii rãmase fãrã consecinþe practice directe, sã îºi reducã auto-
nomia, suveranitatea naþionalã ºi chiar sã adopte o monedã alta decât cea tradi-
þionalã. Acest moment este unul important, prin urmare, în a discuta relaþia dintre
Marea Britanie ºi organizarea europeanã, cu precizarea contextului de rãzboi
care a fãcut dezirabilã necesitatea uniunii franco-britanice într-o Europã aflatã
sub imperiul succeselor militare germane. Aceastã abordare conjuncturalã ºi prag-
maticã este caracteristicã pentru poziþionarea britanicã faþã de eforturile de orga-
nizare europeanã.

Dacã la momentul iunie 1940 Churchill acceptã, în ciuda scepticismului, pro-
iectul de uniune franco-britanicã, este important sã relevãm câteva elemente din
concepþia acestui ilustru om politic britanic ºi european-mondial cu privire la
organizarea/integrarea europeanã, deoarece ele au fost determinante pentru tra-
seul european. Cariera militarã ºi politicã a lui Churchill sunt cunoscute. Devine
prim-ministru al Marii Britanii în 1940, dupã demisia lui Neville Chamberlain,
conducând imperiul britanic ºi aliaþii sãi în efortul de rãzboi împotriva nazismului.
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Alegerile din 1945 îl aduc pe Churchill în opoziþie; el este în aceastã perioadã
foarte activ în ce priveºte afacerile europene, participând la conferinþa de la Haga
din 1948. Este perioada în care se înfiinþeazã Consiliul Europei, în 1949, apoi
cea dintâi comunitate europeanã, în primãvara lui 1950.

Ideile politice ale lui Churchill, ca om de stat ºi lider influent în afacerile in-
ternaþionale, trebuie înþelese în contextul istoric al sfârºitului Imperiului britanic,
precum ºi al carierei sale politice, împãrþitã între cele douã partide britanice,
conservator ºi liberal. Churchill a fost un susþinãtor fervent al comerþului liber,
într-o perioadã în care politica britanicã era dominatã de dezbaterea privind mo-
delul economiei de stat, precum ºi cu protejarea economiei naþionale britanice
printr-un acces restrictiv pe pieþele britanice pentru firmele strãine concurente.
Opinia susþinutã de Churchill a prevalat în Marea Britanie, ceea ce a marcat dez-
voltarea economiei ºi a relaþiilor dintre Marea Britanie ºi comunitãþi. În 1942,
afirma cãtre Anthony Eden un obiectiv al Statelor Unite ale Europei, fãrã fron-
tiere între naþiuni ºi în care sã existe libertatea de a cãlãtori; în 1943, într-un dis-
curs la Universitatea Harvard vorbea despre un consiliu mondial sub care sã existe
consilii regionale sau continentale, între care ºi cel european; organizarea euro-
peanã înþeleasã în acest sens era conceputã în jurul axului franco-britanic, cele
douã state fiind singurele state europene membre cu drept de veto în Consiliul de
Securitate al ONU; în celebrul discurs de la Zürich din 1946 vorbeºte despre un
fel de integrare europeanã, menitã a preveni conflictele; tot în 1946, în discursul
de la Fulton se declarã împotriva ideii ca Europa sã devinã o a treia forþã între
SUA ºi URSS ºi de a alcãtui un bloc geografic neutru în contextul relaþiilor inter-
naþionale; în 1947, în calitate de preºedinte ºi fondator al Miºcãrii pentru o Europã
Unitã susþinea idealul unitãþii europene, bazat pe principiul ca fiecare stat sã aibã
o contribuþie decisivã, un ideal plastic numit cu expresia familie europeanã la
care urma sã participe ºi Marea Britanie, formând, alãturi de Franþa, binomul
motor; la fel, în 1948, la Congresul de la Haga, Churchill invoca din nou o Uniune
a Europei; tot în 1948, cu ocazia unei întâlniri conservatoare – Conservative
Mass Meeting –, sublinia poziþia unicã de lider a Marii Britanii în „cele trei cer-
curi mãreþe“ – Imperiul britanic ºi Commonwealth, spaþiul anglofon, Europa
unitã; în 1949, în faþa unui auditoriu al Miºcãrii Europene reunite, Churchill pre-
ciza cã participarea Marii Britanii la o uniune a Europei nu s-ar putea face fãrã
acordul celorlalþi membri al Commonwealth-ului britanic.

Trecând în revistã aceste elemente, constatãm o concepþie a lui Churchill pri-
vind Europa diferitã însã de abordarea integratoare. Participarea lui Churchill la
aceastã efervescenþã europeanã postbelicã este semnificativã ºi poate explica in-
cluderea sa în rândul pãrinþilor fondatori ai Europei, prestigiul sãu dând o greutate
aparte acestor eforturi. Totuºi, concepþia sa se apropia mai mult de formula Con-
siliului Europei, iar pentru el suportul acordat integrãrii europene, era aºezat sub
rezerva unor condiþii speciale, care nu se potriveau perfect cu trendurile curente
privind integrarea europeanã.10 Churchill a susþinut principiul cooperãrii în
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relaþiile internaþionale, aºa cum atestã contribuþia sa la Liga Naþiunilor ºi la succe-
soarea acesteia, Organizaþia Naþiunilor Unite. La fel ca ºi de Gaulle, Churchill
voia sã se menþinã intactã suveranitatea naþionalã.

Respectarea suveranitãþii naþionale însemna respingerea ideii unei integrãri
depline ca principiu pentru oricare organizaþie internaþionalã. Churchill accepta
principiul unui transfer de suveranitate în situaþii concrete ºi plauzibile a fi limi-
tate în timp, precum cooperarea americano-britanicã din vremea celui de-al doilea
rãzboi mondial, dar ºi în astfel de cazuri anumite domenii rãmân la decizia strictã
a statelor implicate, spre exemplu domeniul apãrãrii. Preferinþa pentru principiul
suveranitãþii este vãditã în discursurile sale, în care nu explicã participarea con-
cretã a Marii Britanii la idealul unitãþii europene, dincolo de caracterul vag ºi
ambiguu al acestui ideal.

Pentru Churchill, exista o legãturã de complementaritate între integrarea euro-
peanã ºi ONU. ONU ar avea o organizare bazatã pe regiuni, nu pe þãri – Europa,
Asia, America –, regiunile fiind ele însele organizate dupã modelul ONU, ca
forumuri în care sã se rezolve problemele dintre state prin mijloace paºnice ºi cu
un consiliu de securitate, format din membrii cei mai puternici, cu drept de veto.
Doar integrarea în sensul de cooperare internaþionalã aºa cum se aplicã la nivelul
ONU i-ar permite Marii Britanii sã rãmânã centrul celor trei lumi. Cu aceastã vi-
ziune în minte, menþionãm cã în iunie 1950, în contextul apariþiei primei comu-
nitãþi europene, Churchill declara cã, pentru moment, Marea Britanie nu putea fi
membrã a unei uniuni federale a Europei.

Din aceastã perspectivã, prima comunitate europeanã, instituitã în 1951 ca
urmare a declaraþiei Schuman din mai 1950, a fost pentru Marea Britanie un
proiect interesant, dar nu ºi acceptabil. Amintim faptul cã proiectul de organizare
europeanã postbelicã a fost iniþial axat, în concepþia lui Monnet, pe nucleul
franco-britanic. Reorientarea lui Monnet cãtre o nouã formulã pentru nucleul
viitoarei construcþii europene – nucleul franco-german – este însoþitã de o analizã
privind fundamentele refuzului britanic. Monnet aratã cã prin tradiþia pragma-
tismului britanic, aceastã þarã va decide sã participe la un proiect european doar
dacã vor fi fost acumulate dovezi privind funcþionalitatea sa practicã, dincolo de
principiile generale care îl vor fi însufleþit iniþial. Dincolo de aceastã cunoaºtere
a mentalitãþii decidenþilor politici britanici, în raportarea Marii Britanii la con-
strucþia europeanã mai pot fi evocate câteva aspecte.

În primul rând, CECO viza un sector economic important în Anglia – mine-
ritul –, dar care a cunoscut semnificative schimbãri odatã ce W. Churchill a iniþiat
mãsuri de înlocuire a cãrbunelui cu petrolul, în ciuda faptului cã aceastã a doua
resursã era slab reprezentatã în tabloul resurselor naturale britanice. Argumentând
refuzul de a intra în CECO, Churchill aducea în discuþie importanþa acestui
sector pentru Marea Britanie, ºi condiþia ca aceastã preponderenþã britanicã sã
fie recunoscutã inclusiv prin adoptarea unui sistem de vot care sã permitã exerci-
tarea dreptului de veto în apãrarea interesului naþional. În al doilea rând, CECO
era un proiect acceptabil pentru britanici doar în parametrii unei zone de comerþ
liber pe pieþele de cãrbune ºi oþel fãrã elementele integratoare prevãzute de pro-
punerea francezã de la 9 mai 1950. Astfel, guvernarea laburistã de la acea vreme
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a adoptat o strategie de tergiversare în ce priveºte raportarea la comunitatea euro-
peanã, pentru a o deturna înspre cooperare internaþionalã, încercând din aceeaºi
miºcare sã evite suspiciunile europenilor vizavi de implicarea realã a britanicilor
în proiectul european.

În replicã la mecanismul comunitar, Marea Britanie a iniþiat o organizaþie de
liber schimb – AELS/EFTA – a cãrei importanþã a scãzut odatã cu aderarea la
comunitãþi a Marii Britanii, alãturi de Irlanda ºi Danemarca. Aceastã notã mar-
catã în zona preferinþei pentru liberul schimb a fost dominantã în poziþionarea
britanicã faþã de comunitãþi/uniunea europeanã, chiar dacã, în alte privinþe, spre
exemplu cele ce þin de spectrul statului social, influenþa lui Churchill în politica
internã britanicã a fost de asemenea puternicã ºi în acord cu componenta socialã
pe care ºi construcþia europeanã a dezvoltat-o de-a lungul timpului, mergând
pânã la palierul solidaritãþii în spiritul welfare între statele membre.

În al treilea rând, în ciuda abilitãþii sale de a colabora în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial cu aliatul inedit care a devenit URSS, dupã terminarea
rãzboiului, Churchill se pronunþã ferm în favoarea democraþiei ºi împotriva regi-
murilor totalitare aflate în sfera de influenþã sovieticã, de cealaltã parte a Cortinei
de Fier. Prin aceastã atitudine, exprimatã în discursul The Sinews for Peace din
martie 1946, a susþinut, fie ºi în manierã indirectã, procesul integrãrii europene
ca modalitate de organizare a Europei de Vest în contextul rãzboiului rece.

Nu în ultimul rând, relaþia particularã dezvoltatã de Churchill cu SUA ºi con-
tinuatã de Marea Britanie a fost înþeleasã dintr-o perspectivã diferitã de cea a
„integratorului“ Jean Monnet, pentru care SUA puteau fi o sursã de finanþare
menitã a reface Europa distrusã de rãzboi. În schimb, Churchill considera SUA
ca pe un partener egal pentru Marea Britanie, în condiþiile în care se fãcea totuºi
tranziþia de la leadership-ul global britanic la cel american11, privilegiind relaþia
transatlanticã în defavoarea celei cu continentul european. Aceastã opticã se va
regãsi ºi la alþi doi premieri britanici – Margaret Thatcher ºi Tony Blair.

Revenirea lui Churchill la conducerea guvernului britanic în 1951, unde
rãmâne pânã în 1955, a dat un contur mai precis axei britanico-americane, pe
direcþia cãreia Marea Britanie se separã practic de efortul comunitar de tip inte-
grare din anii 1950-1960. Pe de altã parte, relaþia transatlanticã privilegiatã a
adus Marii Britanii respingerea candidaturii la comunitãþile europene, cu aplomb
justificatã de de Gaulle în numele unei a treia cãi, independente, între SUA ºi
URSS, marii rivali ai rãzboiului rece, dar ºi în numele dezideratului ca Franþa sã
îºi pãstreze grandoarea ºi statutul de lider european/global. Anglia, calul troian
prin excelenþã în ochii lui de Gaulle, avea sã distrugã construcþia europeanã din
interior, dacã nu va fi putut sã o distrugã rãmânând, în prima decadã, în afara ei.

În perioada în care teoria funcþionalistã a lui David Mitrany era una din cele
mai abordate teme de reflecþie în mediile politice ºi academice, fiind relaþionatã
cu mecanismul comunitar declanºat în 1951 în Europa de Vest, Churchill avea o
oarecare simpatie faþã de numita teorie, fãrã a o susþine deplin. Conform lui,
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Europa ar trebui sã se organizeze în jurul unor principii comune, precum libertatea
sau drepturile omului. Corpul teoretic al funcþionalismului nu acorda importanþa
cuvenitã acestor principii, ceea ce justificã suplimentar respingerea proiectului
european, alãturi de argumentele privind rolul de mare putere al Marii Britanii
sau respectarea suveranitãþii. Întrucâtva, concepþia sa asupra suveranitãþii ºi ideea
cã anumite afaceri interne trebuie sã rãmânã la latitudinea statelor fac trimitere
la principiul subsidiaritãþii, unul din fundamentele Uniunii Europene de astãzi.
Un alt aspect care îl distanþa pe Churchill de proiectul comunitar era susþinerea
pe care o acorda sistemului de vot, considerând cã acesta trebuie sã permitã sta-
telor sã aibã un drept de veto atunci când interesul lor naþional este în chestiune.
Dacã proiectul continental urma o cale federalã, pentru Churchill, participarea
Marii Britanii era exclusã, dar nu excludea ºi colaborarea cu continentul, în sensul
concepþiei sale privind cele trei cercuri ce au drept centru Marea Britanie. Cu
alte cuvinte, Marea Britanie ar fi sprijinit un proiect federal fãrã a face parte din
el, dezvoltând relaþii diplomatice cu acesta, într-o lume globalã interdependentã
în care statele europene îºi pierdeau relevanþa în relaþiile internaþionale. La mo-
mentul la care guvernul britanic devenise un fel de inamic al planului Schuman,
Churchill deplânge aceastã poziþie, arãtând cã a persista în aceastã direcþie ar
antrena o scãdere a influenþei britanice în Europa. În opinia sa, decizia guvernului
de a respinge pur ºi simplu invitaþia din planul Schuman izola Marea Britanie de
continent fãrã ca mãcar sã fi fost expusã o concepþie britanicã alternativã privind
organizarea europeanã. În concepþia lui Churchill, Marea Britanie nu trebuie sã
stea deoparte, izolatã de un proces demarat cu obiectivul de a asigura pacea ºi
prosperitatea continentului, ci ar trebui sã poarte negocieri care sã facã acceptatã
viziunea britanicã asupra unui astfel de proiect. Churchill considera cã Marea
Britanie ºi Europa trebuie sã gãseascã un interes comun sub o formulã diferitã
de cea federalã. Tot cu prilejul dezbaterii planului Schuman, Churchill declara
astfel cã Marea Britanie nu ar trebui sã devinã parte integralã în integrarea euro-
peanã, ci sã negocieze participarea la procesul european dintr-o perspectivã dife-
ritã de cea de membru deplin.12

Odatã însã respinse încercãrile britanice de impunere a propriei viziuni conti-
nentale, Churchill vorbeºte, încã din 1951, de asocierea Marii Britanii la o Europã
federalã dacã aceasta din urmã îºi va fi dovedit în timp viabilitatea ca proiect
aplicabil. Iar, cu referire la extinderea proiectului comunitar cãtre alte state,
Churchill face urmãtoarea distincþie: „Iar dacã la început nu toate statele doresc
sau sunt capabile sã se alãture Uniunii, trebuie sã adunãm laolaltã ºi sã combinãm
statele care vor ºi statele care pot (s.n.).“13

Aici se anunþã Europa integrãrii diferenþiate, concept academic care ilustreazã
situaþia concretã în care Marea Britanie ºi-a jucat cartea singularitãþii ºi specifi-
citãþii sale, aplicându-i-se fragmentul construit în jurul verbului a voi din fraza
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rostitã de Churchill cu decenii în urmã, evocatã mai sus. În linia unei opþiuni pro-
prii de a face notã discordantã, Marea Britanie de mai târziu nu va fi membrã a
spaþiului Schengen, nu va adopta moneda unicã, ºi nu va aplica politica socialã
a Uniunii.

Marea Britanie nu s-a aflat, deci, între membrii fondatori ai primei comunitãþi.
Aceastã þarã era interesatã sã participe la noua comunitate pentru a finanþa un
deficit al sectorului vizat ºi pentru a avea acces pe pieþele germane ºi franceze,
dar statutul sãu de nucleu al unui imperiu ºi legãturile strânse cu SUA, econo-
mice ºi politice, au fost mai importante decât un prezumat beneficiu economic
pentru un sector care oricum era în declin în Marea Britanie, ºi, în scurt timp, ºi
în restul Europei. De asemenea, o mare parte din economia postbelicã a fost
naþionalizatã, inclusiv sectoarele cãrbune-oþel, de guvernarea laburistã a lui
Attlee, în februarie 1951, iar spiritul acestui control public ºi al planificãrii nu
era compatibil cu esenþa CECO, crearea unei pieþe comune între statele membre,
fãrã bariera reprezentatã de frontierele naþionale.

La negocierile preliminare de la Messina, debutate în 1955, Marea Britanie
rãmâne consecventã principiului suveranitãþii naþionale. În planul economic,
propune în locul pieþei comune o zonã comunã de comerþ pentru produse indus-
triale, fãrã produse agricole, ºi autonomia naþionalã de a negocia acorduri comer-
ciale cu alþi parteneri, pentru a proteja interesele britanice în lume ºi a participa
în acelaºi timp la piaþa europeanã. Aceastã poziþie a fost iniþial luatã în consi-
derare pentru discuþii, iar un an mai târziu, în 1956, guvernul francez al lui Guy
Mollet a propus guvernului britanic o uniune politicã ºi economicã între Franþa
ºi Marea Britanie care urma ideea de uniune franco-britanicã din iunie 1940.
Propunerea francezã a fost respinsã de premierul Anthony Eden, punând capãt
oricãrei încercãri de asociere a Franþei la Commonwealth, ulterior ºi propunerea
britanicã de zonã de liber schimb fiind respinsã de Franþa.

Dacã în 1957 Marea Britanie rãmânea în continuare în afara procesului euro-
pean de creare a pieþei comune, aceastã opþiune era cea a guvernului Eden, instalat
în locul guvernului Churchill, înlãturat de la putere ca urmare a stãrii precare de
sãnãtate a premierului. Nu va participa nici la comunitatea Euratom, bazându-se
pe statutul sãu de a treia putere nuclearã a vremii, dupã cele douã superputeri,
SUA ºi URSS. Potenþiala transformare a comunitãþilor într-o uniune federalã,
contrarã concepþiei britanice de organizare a Europei occidentale, este unul din
motivele acestei decizii. Europa federalã nu era o opþiune pentru Regatul Unit la
acea vreme, dupã cum nu este nici acum.

În 1959, prin Tratatul de la Stockholm se va înfiinþa EFTA, alternativa bri-
tanicã la piaþa comunã, având ca membri fondatori Marea Britanie, Austria,
Danemarca, Norvegia, Suedia, Elveþia, aderând ulterior Finlanda în 1961, Islanda
în 1970 ºi Liechtenstein în 1991. În acest fel, Marea Britanie scãpa de izolarea
ce decurgea din refuzul participãrii la comunitãþi, atrãgând într-o organizaþie
construitã dupã tiparul dorit, statele vest europene rãmase, la acea datã, ºi ele în
afara proiectului comunitar. EFTA va avea însã încã de la început relaþii comer-
ciale importante cu piaþa comunã. În plan concret, Europa occidentalã a fost,
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pânã la aderarea Marii Britanii ºi apoi a celorlalte state vestice, divizatã în douã
pieþe principale, douã zone economice ºi comerciale ºi douã abordãri privind
integrarea economicã europeanã.

Cu toate acestea, datã fiind dezvoltarea economicã mai mare a comunitãþilor
europene în comparaþie cu cea generatã de organizaþia paralelã a EFTA, Marea
Britanie, rãmasã în afara procesului european cel mai dinamic, a fost depãºitã de
Franþa ºi Germania. Aceastã situaþie, laolaltã cu criza economicã proprie, au forþat
decizia guvernului britanic înspre a depune candidatura de aderare la comunitãþi.

Marea Britanie a aderat dupã depunerea a douã candidaturi, constituind, fie
numai prin aceasta, un caz inedit în dinamica includerii de noi membri. Aderãri
dificile au mai existat ºi continuã sã existe, precum ilustreazã extinderile cãtre
estul european sau sinuosul dosar turc, dar nu în raport cu un stat vest occidental
care îndeplinea toate criteriile privind dezvoltarea economicã ºi regimul demo-
cratic, practic apartenenþa la aºa-numita zonã democraticã a lumii.

Prima candidaturã este cea din 1961, într-un val care a inclus ºi alte state can-
didate – Danemarca, Irlanda, Norvegia – a cãror aplicaþie a fost comunã cu cea
britanicã. În bloc va fi ºi rezultatul negativ al acestei prime încercãri, conduse în
Marea Britanie de liderul conservator Harold Macmillan. Pragmatic ºi realist,
acesta a avut în vedere o recuperare a relaþiilor cu SUA deteriorate de pe urma
crizei canalului de Suez, dar ºi a relaþiilor cu continentul european. Pentru a-ºi
susþine abordarea europeanã a mers pânã la o reorganizare, în 1960, a cabinetului.

Dinamica ascendentã a economiei comunitãþilor a fãcut ca proiectul european
sã devinã credibil pentru britanici. În plus, pe lângã componenta economicã evi-
dentã încã din primii ani ai integrãrii, comunitatea europeanã se dezvoltase ºi
într-o direcþie care o anunþa ca pe o potenþialã entitate politicã, în care suportul
popular tindea sã devinã mai important decât rolul iniþial al experþilor/tehno-
craþilor. În ciuda previziunilor/pronosticului britanic, aceastã coloraturã politicã
a comunitãþii europene nu a constituit, în deceniile ºase-ºapte-opt ale secolului
trecut, o cauzã pentru apariþia unor trenduri naþionaliste extremiste. Comunitãþile
s-au relevat în schimb ca un pol de stabilitate care astfel a devenit atractiv pentru
Marea Britanie. De asemenea, declinul pe termen lung al unui obstacol tradi-
þional în calea aderãrii britanice, Commonwealth, dar ºi declinul influenþei Regatului
Unit în interiorul acestei comunitãþi ºi potenþiala sa izolare internaþionalã, au
facilitat depunerea acestei candidaturi. Slãbirea relaþiei dintre Regatul Unit ºi
SUA, pe fondul crizei canalului de Suez, al decolonizãrii ºi al prioritãþilor ameri-
cane în contextul Rãzboiului Rece, inclusiv suportul american acordat organi-
zãrii europene în spiritul comunitãþilor iniþiate în 1950, au orientat de asemenea
decizia cabinetului MacMillan în sensul acestei candidaturi. Cu alte cuvinte, în
acest context de la începutul anilor ’60, abordarea tipic britanicã a lui Churchill,
care avea drept axã considerarea Marii Britanii ca centru al trei lumi – lumea
anglofonã, Commonwealth ºi Imperiul, era pusã în umbrã de evoluþiile de pe
scena politicii internaþionale.

De altfel, în ciuda rezervei iniþiale, ºi Churchill afirma în 1961 cã guvernul
avea dreptate sã depunã candidatura pentru comunitãþile europene; în 1963
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declara cã viitorul Europei fãrã Marea Britanie în ea este sumbru, deoarece co-
munitatea celor ºase state fondatoare ar fi în cele din urmã mai divizatã, nu mai
unitã. Nucleul franco-german în jurul pool-ului cãrbune-oþel avea, în opinia sa,
slãbiciunea majorã a dezechilibrului dintre cele douã state, favorabil Germaniei,
de unde ºi importanþa reechilibrãrii pe care o poate aduce participarea britanicã
la organizarea continentului european. Bolnav ºi retras în ultimii ani de viaþã,
Churchill se stinge în 1965, fiind din ce în ce mai puþin implicat în afacerile
europene. Aceastã retragere a avut consecinþe semnificative asupra mersului
acestora, aºa cum rezultã din faptul cã Churchill nu a intervenit în favoarea þãrii
sale cu ocazia primului refuz al lui de Gaulle, în 1961, în ciuda relaþiei personale
apropiate pe care o avea cu liderul politic francez.

Intenþiile de a depune candidatura au fost anunþate de MacMillan în iulie 1961,
urmând un document de tip White Paper, în noiembrie, prin care erau formulate
condiþiile/cerinþele ºi intenþiile britanice. Acceptând în majoritate regulile ºi
politicile comunitare, MacMillan a încercat, pe de altã parte, sã obþinã o serie de
excepþii, sub formã de protocoale, în chestiuni dificil de armonizat cu spiritul
comunitar, precum relaþia încã importantã a Regatului Unit cu Commonwealth.
Abordarea comunitarã a fost cea de a respinge „excepþionalitãþile“ cerute de
Marea Britanie, invocând derularea negocierilor doar pe baza Tratatelor de la
Roma. Blocarea negocierilor a fost urmatã de primul veto francez.

Intenþia lui MacMillan de a oferi la schimb tehnologie nuclearã pentru a
obþine acordul lui de Gaulle privind aderarea britanicã a fost de asemenea res-
pinsã, fiind consideratã o formã indirectã de dependenþã a continentului ºi a Franþei
în raport cu SUA, din prisma provenienþei americane a acestei tehnologii.14

În 1967, reluarea candidaturii, condusã de conservatorul Edward Heath în
calitate de negociator, a marjat tot pe solicitarea de excepþii. Eºecul negocierilor
s-a repetat, la fel ca ºi veto-ul francez, cu dramatism fãcut personal public de
generalul de Gaulle, ºi în ciuda unui lobby puternic desfãºurat de unii membri ai
comunitãþii în favoarea cauzei britanice, dar ºi de personalitãþi precum Monnet,
Spinelli sau Spaak. Monnet, susþinãtor al ideii necesarei prezenþe britanice în
constructul european, considera cã atitudinea negativã britanicã faþã de comuni-
tate nu era decât expresia unui anumit tip de raþionament britanic, orientat cãtre
acceptarea unui proiect doar dupã ce experienþa aplicãrii sale concrete îl va fi
testat în practicã. În ce priveºte refuzul repetat al lui de Gaulle, acesta avea la
bazã o suspiciune vizavi de angajamentul european real al britanicilor ºi de infil-
trarea indirectã a SUA, preocuparea de a pãstra pentru Franþa rolul de lider al
procesului european, dar ºi preferinþa pentru a construi o Europã ca a treia cale
între cele douã mari puteri ale vremii. Ezitãrile ºi condiþiile cerute de britanici
odatã cu candidatura la comunitãþi i-au servit deplin lui de Gaulle ca argument
pentru a susþine cã Marea Britanie nu ar fi suficient de europeanã pentru a face
parte din formula de organizare a Europei occidentale; sub înveliºul acestui
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pretext este pregnantã teama francezã faþã de o eventualã reechilibrare în bene-
ficiul Marii Britanii a raporturilor de putere, atât în sfera politicului, cât ºi în cea
economicã, mai cu seamã în ce priveºte politica agricolã, vitalã pentru Franþa ºi
aflatã încã în negocieri între statele membre la momentul candidaturilor britanice.
Aceastã decizie francezã a beneficiat de sprijinul Germaniei de Vest, care a reac-
þionat astfel faþã de divizarea postbelicã a Germaniei dupã linia de demarcaþie a
rãzboiului rece, divizare realizatã cu acceptul SUA ºi cu sprijinul din plan secund
al Marii Britanii.

În contextul rãzboiului rece, opþiunile lui de Gaulle au cunoscut varii reorien-
tãri, dar drept constantã putem sublinia ideea de Europã organizatã pe baza res-
pectãrii statului naþional ºi suveranitãþii naþionale, o viziune ce prezintã în fapt
puncte de convergenþã cu viziunea britanicã. O astfel de afirmaþie o atestã planul
Fouchet, ale cãrui propuneri privind renaþionalizarea politicilor ºi suveranitatea
naþionalã erau în armonie cu preocuparea britanicã, ºi care, aratã unii autori, ar
fi fost aprobat, dacã de Gaulle ar fi trecut peste considerentele naþionaliste ºi
ºi-ar fi atras suportul britanic; într-o astfel de retroactiv ipoteticã luminã, un astfel
de scenariu ar fi împiedicat producerea Brexitului. O atestã, de asemenea, ºi criza
scaunului gol, când, în tonalitate tot britanicã am zice astãzi, de Gaulle ameninþa
cã va pãrãsi comunitatea, soluþia fiind compromisul de la Luxemburg. În acord
perfect cu viziunea britanicã, acest compromis a permis de altfel Marii Britanii
sã dispunã ulterior de un instrument de protejare a suveranitãþii sale chiar în inte-
riorul comunitãþilor prin dreptul de veto acceptat în situaþii de apãrare a unui
interes naþional, pânã la momentul în careActul Unic European a extins situaþiile
de aplicare a votului majoritar. Un alt exemplu de sintonie este insistenþa cu care
de Gaulle a cerut ca bugetul comunitar sã fie compus din contribuþii naþionale ºi
nu alimentat din propriile resurse, acceptând formula unei surse bugetare proprii
doar atunci când aceasta a venit cu beneficii pentru Franþa via politica agricolã
comunã.

În ciuda unor astfel de similitudini, de Gaulle s-a convertit în inamicul cel
mai înverºunat al aderãrii britanice, deºi în concepþia sa timpurie, nucleul organi-
zãrii europene, la fel ca ºi în cazul lui Monnet, ar fi fost cel franco-britanic, ulte-
rior înlocuit cu preferinþa pentru nucleul franco-german. Dublul sãu refuz a avut
un impact important asupra aderãrii britanice, forþând cumva acceptarea condi-
þiilor comunitare de cãtre Marea Britanie odatã ce negocierile s-au deschis, în
octombrie 1969, abia dupã ce plecarea de la putere a lui de Gaulle, dar ºi odatã
cu finalizarea negocierilor între statele deja membre privind arhitectura PAC.

Noului preºedinte francez, Georges Pompidou, premierul britanic Heath i-a
asigurat acceptarea de cãtre Marea Britanie a unor principii cu semnificaþie aparte
pentru Franþa în contextul comunitar, dar ºi mai larg, al ordinii bipolare: votul
majoritar în consiliul de miniºtri; devalorizarea lirei sterline; relaþia dintre comu-
nitãþile franceze ºi fostele colonii; pãstrarea limbii franceze ca limbã de lucru
principalã în sistemul comunitar. Întrezãrim între aceste principii o precauþie pe
care Pompidou o „continuã“ pe linia lui de Gaulle vizavi de pãtrunderea în co-
munitate a Marii Britanii. Partea britanicã a insistat asupra a trei aspecte speci-
fice: contribuþia financiarã la bugetul european; Noua Zeelandã; pescuitul – dar
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ºi douã problematici generale – rolul comunitãþii extinse în lume ºi reforma sis-
temului de extindere pentru viitori candidaþi.15 Aceste douã aspecte cu caracter
general rãmân ºi azi de cea mai mare actualitate. Negocierile s-au finalizat în
ianuarie 1972, alãturi de Marea Britanie urmând sã adere, un an mai târziu,
Irlanda ºi Danemarca.16 Acordul obþinut de britanici nu a fost întru totul mulþu-
mitor, fiind reformulat dupã câþiva ani ºi antrenând un curent de opinie negativ
britanic cu privire la comunitãþi. Rearanjarea relaþiilor dintre Marea Britanie ºi
Uniune a fost adusã în prim planul dezbaterilor politice nu o datã de cãtre britanici.
Amintim în acest sens referendumul din 1975, primul referendum din istoria
acestei þãri. Organizat de guvernul laburist al lui Harold Wilson, ce câºtigase
alegerile din 1974, succedându-i conservatorului E. Heath, în timpul cãruia se
realizase aderarea, a pus pe tapet opþiunea ieºirii din comunitate, la doar doi ani
dupã dificila aderare, invocându-se dreptul cetãþenilor de a decide cu privire la
existenþa colectivã ºi, în mod concret, practic ºi imediat, cu privire la bugetul
comunitar; ºi, decenii mai târziu, în 2013, planul premierului David Cameron de
a obþine de la poporul britanic mandatul de a reformula condiþiile participãrii bri-
tanice la Uniune, nu mult înainte de referendumul Brexit.

De la aderarea din 1 ianuarie 1973, Marea Britanie a fost o voce importantã
în comunitate/uniune, chiar dacã nu a fost membru fondator, cu una din cele mai
puternice economii în ierarhiile globale ºi cu o înaltã recunoaºtere în relaþiile
internaþionale. ªi-a pãstrat legãturile cu SUA, iar în ce priveºte comunitãþile,
Marea Britanie a susþinut constant, odatã devenitã membrã, direcþia unei eco-
nomii bazate pe libertatea comerþului în Europa, în defavoarea integrãrii politice.

În paralel, organizaþia EFTAcunoaºte propria sa evoluþie, care interfereazã cu
comunitãþile europene. Pânã la integrarea din 1973 a Marii Britanii ºi a Danemarcei,
la începutul anilor ’70 au fost încheiate acorduri comerciale bilaterale, care în
mare parte au intrat în vigoare în 1973. Pânã cãtre 1977, taxele dintre zona EFTA
ºi zona CEE privind produsele industriale au fost eliminate, rezultând o piaþã
europeanã mai largã care respecta legislaþia comunitarã, ceea ce însemna o redu-
cere a autonomiei EFTA.

În 1984 a avut loc o primã întâlnire ministerialã între statele membre EFTA
ºi EC, rezultând în Declaraþia de la Luxemburg privind întãrirea cooperãrii eco-
nomice în Europa de Vest, cu perspectiva creãrii celui mai mare sistem de comerþ
liber din lume. Actul Unic European din 1986, care a îmbunãtãþit existenta Pieþei
Comune, a dus la revizuirea acordurilor dintre EFTA ºi CEE, a deschis calea
liberei circulaþii a bunurilor, serviciilor, capitalurilor ºi persoanelor, ºi deci a unei
integrãri mai mari; practic economiile statelor EFTAau fost integrate în piaþa co-
munã europeanã ºi în cadrul instituþional comunitar/european. Aceastã direcþie
se va aprofunda în 1990, odatã cu demararea negocierilor dintre EFTA ºi CE, fina-
lizate în 1992 printr-un acord privind crearea Zonei Economice Europene (EEA),
formatã din nou nãscuta UE ºi statele EFTA de la acea datã – Austria, Islanda,
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Norvegia, Suedia. Intrarea în vigoare a acordului din 1992, produsã în 1994, ºi
intrarea în Uniune a Austriei, Finlandei ºi Suediei în 1995, au continuat, de ase-
menea, progresiva asimilare a EFTA. Prin intermediul EFTA, vor intra în Zona
Economicã Europeanã alte trei state: Islanda, Norvegia ºi Liechtenstein. Acordul
EFTA-EEA avea sã funcþioneze aproximativ un deceniu, antrenând diferite
situaþii inedite, precum preluarea de cãtre piaþa comunitarã a conceptului de soli-
daritate dar ºi faptul cã statele incluse doar în EFTA, deºi contribuitori neþi la
bugetul EEAnu beneficiau de redistribuire prin politicile comune, nefiind membri
ai CEE.

Din 1979, guvernul este condus de liderul conservator Margaret Thatcher, a
cãrei concepþie despre comunitatea europeanã meritã mãcar o sumarã expunere.
La începutul carierei sale politice în interiorul Partidului Conservator, Thatcher
susþinea cã este nevoie sã se ducã mai departe linia trasatã de guvernarea conser-
vatoare a lui Edward Heath, care reuºise sã aducã regatul în rândul statelor mem-
bre ale comunitãþilor europene, dupã douã încercãri eºuate ca urmare a vehe-
mentei opoziþii a lui de Gaulle.

Margaret Thatcher considera însã cã Marea Britanie, devenitã membrã a Comu-
nitãþii Europene, trebuie sã aibã libertatea de a combina politica europeanã cu
politica tradiþionalã a liberului schimb cu toate celelalte continente, pãstrându-ºi
autonomia ºi suveranitatea. Suveranitatea britanicã era în opinia sa aproape in-
compatibilã cu entitatea comunitarã; chestiuni precum securitatea sau o armatã
europeanã erau de neconceput altfel decât sub controlul statelor naþionale.Acceptã
totuºi intrarea lirei sterline în Mecanismul Ratei de Schimb (creat pentru a con-
trola stabilitatea monedelor statelor membre), mecanismul votului majoritar (chiar
dacã apãsa asupra incompatibilitãþii acestuia cu interesul suveran britanic); afirmã
cã Marea Britanie intenþioneazã sã rãmânã membru deplin al comunitãþilor. A
formulat, în termeni vehemenþi, problema contribuþiei financiare importante a
Marii Britanii la Comunitate, amintind de reticenþa lui de Gaulle faþã de bugetul
european alimentat din surse proprii, nu din contribuþii naþionale.17 Influenþa lui
Margaret Thatcher, odatã cu Actul Unic European, invocatã ºi astãzi ca fiind un
reper în abordarea relaþiei britanice cu Uniunea, trimite cu gândul din nou la
Charles de Gaulle, pentru care aºa numita integrare politicã nu este decât pre-
tenþia unei comisii europene fãrã suport democratic de a reprezenta societãþile
europene prin intermediul unei birocraþii în mod paradoxal deopotrivã slabã ºi
dictatorialã. Pentru Thatcher, Europa este un concept mai larg decât cel comu-
nitar, fiind greºitã calificarea drept anti-europeni a acelora care în fapt nu susþin
modelul postbelic de integrare europeanã. Europa înseamnã cumularea a cinci
piloni: istorie, religie, culturã, limbã, politicã18, un mix cu mult mai complex
decât proiectul comunitar. Teoretic, Thatcher respingea ideea cã un stat ar putea/ar
trebui sã aibã o poziþie dominantã în Europa. Totuºi, aceastã abordare nu excludea
ideea privind rolul unic al britanicilor în înfrângerea nazismului ºi aºteptãrile
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privind o anumitã recunoºtinþã din partea continentalilor. De asemenea, amintim
fãrã a intra în detalii, concepþia sa privind divizarea europeanã de dupã rãzboi ºi
faptul cã o mare parte din Europa, rãmasã dincolo de Cortina de Fier, rãmânea
ºi în afara construcþiei europene (occidentale). Amintim ºi relaþia particularã
transatlanticã, propunând un fel de comunitate transatlanticã Europa-SUA, mai
degrabã o zonã de liber schimb.

Pe termen lung, în ciuda temerii lui de Gaulle de a accepta în comunitate un
membru de talia Marii Britanii care ar fi putut eclipsa rolul de lider al Franþei ºi
ar fi putut interfera cu simbolica relaþie franco-germanã clãditã dupã rãzboi, s-a
dovedit cã, odatã intratã în Uniune, Marea Britanie nu a putut ocupa o poziþie
clarã ºi clasicã de lider, tocmai datoritã ezitãrii permanente de a se implica deplin
în mecanismele europene ºi de a accepta cã în ce priveºte piaþa europeanã,
bazatã pe principiile liberale19, aºa numita denumire de piaþã unicã ar trebui sã
însemne nu doar libera circulaþie a produselor ºi serviciilor, ci ºi a capitalului ºi
forþei de muncã. Mersul integrãrii europene a fost mai degrabã în direcþia contrarã
preferinþelor ºi excepþionalismului britanic. Dezvoltarea sistemului supra-statal
european este una din principalele dovezi, indiferent de dificultãþile ºi sincopele
cu care se confruntã. Venind înspre timpul prezent, dar înainte de Brexit, pre-
mierii Blair, Brown sau Cameron au susþinut participarea europeanã a þãrii, dar
au înþeles-o în cadrele aceluiaºi excepþionalism britanic.

Mai degrabã decât a fi o chestiune de a fi sau a nu fi în UE, apartenenþa Marii
Britanii i-a adus acesteia varii beneficii: accesul sporit în termeni de valoare ºi
de numãr de þãri la pieþe din întreaga lume. Totuºi, Marea Britanie are dificultãþi
în a înþelege ce anume este Uniunea, natura acesteia care merge dincolo de trãsã-
turile unui proiect economic, dorindu-se a fi ºi un proiect politic. Aceastã dificul-
tate de a sesiza anvergura politicã a proiectului european vine poate ºi din aceea
cã, spre deosebire de statele de pe Europa continentalã, în vremea celui de-al
doilea rãzboi mondial, Marea Britanie nu a fost ocupatã, fiind astfel la adãpost
de instalarea regimurilor autoritare pe care le-a cunoscut o parte din Europa con-
tinentalã în prima jumãtate a secolului XX. De aici ºi o anume detaºare, lipsitã
de emoþie ºi pragmaticã20, vizavi de constructul european care venea ca o soluþie
la conflictele continentale între state ºi derapajele înspre regimuri nedemocratice.

Totuºi, aceastã detaºare iniþialã a fãcut loc de-a lungul timpului unei mari dis-
pute interne faþã de relaþia cu continentul. Aceastã disputã are ramificaþii practice
dramatice în contextul unor decizii de azi, precum Brexit. Un exemplu este cazul
agriculturii ºi al PAC, o problematicã ce trimite tot în trecutul recent al debutului
construcþiei europene ºi ne readuce în minte relaþia dintre viziunea lui de Gaulle
ºi situaþia Marii Britanii în interiorul ºi/sau în afara Uniunii Europene. Aceastã
relaþie este atât de imbricatã încât succesul liderului francez la acea vreme în ce
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priveºte designul PAC a fost determinant pentru aderarea britanicã ºi are impact
ºi asupra Brexitului de astãzi.21 ªi aceasta deoarece, concret, dupã ce ºi-a adaptat
structura sistemului agricol – bazat iniþial pe comerþul liber ºi liberalizarea secto-
rului – ca urmare a aderãrii la comunitãþi, Marea Britanie se vede în situaþia unor
noi turbulenþe în acest sector, tocmai datoritã ieºirii din Uniune ºi din mecanis-
mele PAC care fãceau ca veniturile agricultorilor britanici sã fie în proporþie de
cca 55% provenite dinspre Uniune. Cu precizarea cã Brexit a beneficiat mai mult
de suportul zonelor rurale agricole decât al celor urbane, constatãm cã, para-
doxal, aceastã decizie radicalã pare sã aibã consecinþe negative mai mari asupra
susþinãtorilor ei decât asupra celor care i s-au opus.

Opoziþia faþã de esenþa traiectoriei integratoare care constituia esenþa pieþei
unice, scutirile de a participa la zona euro sau la spaþiul Schengen sunt exemple
ilustrative vizavi de aceastã poziþie perifericã, ocupatã, în mod paradoxal, de
unul din statele puternice ale Uniunii. Din acest punct de vedere, argumentul lui
de Gaulle cã odatã intratã în Uniune, Marea Britanie ar putea sã o submineze din
interior pare a se confirma. Marea Britanie a pãstrat în mod consecvent poziþia
de membru care cere sã fie tratat de parteneri într-o logicã de discriminare pozi-
tivã, având un statut preferenþial care a afectat ansamblul european. Marea Britanie
încearcã sã se menþinã în aceastã zonã ºi acum, când negociazã – exitul, vizând
sã obþinã din partea viitorilor ex-parteneri un tratament de tip non-apartenenþã
preferenþialã (preferential non-membership), dupã ce l-a avut pe cel de apartenenþã
preferenþialã ºi forþând astfel limitele unei mereu cãutate integrãri diferenþiate22.
Cu alte cuvinte, Marea Britanie nu iese din Uniune din cauza integrãrii diferen-
þiate, ci în ciuda faptului cã a beneficiat în mod evident de pe urma acesteia, fiind
un membru privilegiat al Uniunii.

În mod cert, Marea Britanie a fost nu numai un stat insular ci ºi o voce insu-
larã în construcþia europeanã. Dintre diversele variante ale integrãrii diferenþiate
– denumite cu concepte precum Europa à la carte, Europa cu viteze diferite,
Europa cercurilor concentrice, Europa geometriilor variabile sau a emisferelor
de integrare23 – probabil cã cea dintâi versiune i se potriveºte cel mai mult. Marea
Britanie, prin acele mecanisme opt-out, demonstreazã cã a rãmas în afara mie-
zului procesului de integrare din cauza preferinþelor ºi nu a capacitãþilor sale.
Marea Britanie nu a participat la toate politicile Uniunii – aplicând pe orizontalã
conceptul de integrare diferenþiatã – iar la unele dintre cele pe care le adoptã par-
ticipã dupã ritmul ºi înþelegerea proprie – ceea ce reflectã o integrare diferenþiatã
pe verticalã.24 Monnet avertizase cu decenii în urmã: „….m-am convins cã nu e
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bine sã îi laºi pe englezi sã ia poziþii aparte. Din contrã, trebuie sã îi aduci în
situaþia de a trata într-un cadru în care interesele reciproce sunt echilibrate.“25

De-a lungul timpului, aceastã avertizare ºi-a dovedit temeiul, dar pe de altã
parte, finalul frazei ne poate duce cu gândul cã a afirma rãspicat cã Marea Britanie
ar fi membrul recalcitrant, ezitant ºi singurul distructiv al Uniunii este o exage-
rare, de vreme ce conceptul de integrare diferenþiatã este expresia unui grad
ridicat de eterogeneitate în rândul membrilor unei organizaþii, eterogenitate care
împinge cãtre raportãri (prea) diferite faþã de organizaþia însãºi. La aceastã
eterogenitate s-a ajuns odatã cu procesele de aprofundare ºi extindere ale Uniunii,
ºi ele procese conectate la schimbãrile de pe scena internaþionalã din ultimele
decenii. În contextul Uniunii extinse la aproape 30 de membri de astãzi, aceastã
eterogeneitate este o stare de fapt, dincolo de filtrele reprezentate de criteriile de
aderare. ªi, deºi a susþinut dinamica extinderii pentru a o contracara pe cea a
aprofundãrii – aceasta din urmã sintetizatã de idealul unei Uniuni mai strânse a
popoarelor europene – Marea Britanie a resimþit efectele mega-extinderii din
2004, cu prelungirea sa reportatã în 2007, în plan economic, social, demografic.

Ne putem întreba însã dacã mai degrabã decât a fi o cauzã a unei crize euro-
pene, exitul britanic, în ciuda particularismului acestui stat, este ºi o consecinþã
a ei. Privind înapoi spre raþiunile care au împins Marea Britanie sã depunã candi-
daturile – avântul economic al comunitãþilor, o anumitã stabilitate a acestui pro-
iect, adaptarea la contextul ordinii globale – ne putem întreba dacã ieºirea Marii
Britanii nu este acum un rãspuns la redesenarea acestor raþiuni. Curba sinuoasã
a economiei, pe fondul globalizãrii proceselor economice ºi al competiþiei pentru
resurse ºi pieþe de desfacere s-a resimþit ºi în Europa sub forma unor crize econo-
mice. Cea mai recentã, declanºatã cu aproximaþie în jurului anului 2010, dã noi
semnale ºi în prezent. Uniunea Europeanã s-a confruntat cu episoade de instabi-
litate nu numai economicã, ci ºi politicã, socialã ºi de securitate, fiind în imposi-
bilitatea de a se ridica la anvergura doritã ca actor pe scena internaþionalã.

Uniunea a devenit în schimb þintã predilectã pentru cel puþin douã fenomene
recente: terorismul ºi migraþia în masã dinspre orizonturi geografice ºi culturale
diferite de cele ce alcãtuiesc identitatea europeanã. Aceastã undã demograficã
strãinã nu poate fi stopatã decât cu preþul sacrificãrii unor principii europene
precum drepturile omului, în feluritele sale aplicaþii practice. Vizavi de acest
asalt din exterior, Marea Britanie a fost unul din statele care au drãmuit atent di-
mensiunea implicãrii proprii în rezolvarea crizei umanitare, sociale, economice,
de securitate, generate de migraþie. Extremismele au revenit pe scena vieþii poli-
tice în unele state europene, confirmând o temere de acum câteva decenii a brita-
nicilor. Cu alte cuvinte, Europa nu mai pare actorul stabil economic, social, demo-
cratic, din prima decadã a proiectului european. În plan internaþional, vocea euro-
peanã nu este unitarã iar aranjarea ºi rearanjarea raporturilor de putere între
actorii principali ai lumii nu ajutã coerenþei Uniunii în materie de politicã ex-
ternã. Analiza de acum decenii a lui Monnet privind condiþiile în care Marea
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Britanie ar fi acceptat sã se alãture proiectului european pare a fi de actualitate
ºi acum, la separarea de acesta din urmã, ºi sugereazã cã relaþia Marii Britanii cu
continentul este în continuare neclarificatã: „ºtiþi ce cred despre Marea Britanie
de mai bine de treizeci de ani. Europa are nevoie de Marea Britanie… Sper cã
vã veþi alãtura nouã de la început. Dar dacã nu, vom merge mai departe fãrã voi.
Sunt sigur cã, deoarece sunteþi realiºti, vã veþi adapta faptelor când veþi vedea
cã noi am reuºit (s.n.).“26 Aceastã frazã este cu atât mai deconcertantã azi cu cât
imediat dupã referendumul Brexit cele ºase state fondatoare în 1950/51 s-au
reunit la Berlin pentru a discuta situaþia ivitã, lãsând pentru o întâlnire programatã
o zi mai târziu discutarea cu restul statelor membre, la Varºovia, a aceleiaºi
chestiuni.
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