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Abstract. In this article, we will review the main debates on the issue „EU
as a global actor“ or „EU in the world“ and we will analyse the possibilities
for the EU to have a more integrated foreign policy and to be a more
active global power – especially in „high politics“ –, one of the topics in
which the decision-making requires the agreement of all Member States.
We will focus on the debate „if the EU is a global actor“ or not and on the
public declarations of the European leaders as well as on the provisions
of the Lisbon Treaty on the common foreign and security policy, focusing
on the common foreign policy.
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Una din temele Conferinþei asupra Viitorului Europei (inaugurate oficial în
data de 9 mai 2021) este UE în Lume. Ce poate face Uniunea Europeanã pentru
a fi un actor global ºi o voce mai unitã ºi mai puternicã în relaþiile internaþionale?
Aceasta este întrebarea la care Comisia Europeanã spear sã gãseascã cel puþin
rãspunsuri satisfãcãtoare. Dar rãspunsurile nu sunt simplu de gãsit, mulþi actori
implicaþi fiind reticenþi faþã de posibilitatea coagulãrii unei politici externe co-
mune reale a Uniunii Europene.

Dezbaterea referitoare la aceastã temã este una veche dar a fost adusã din nou
în prim plan de preºedintele Franþei Emmanuel Macron ºi este susþinutã de elita
politicã ºi birocraticã de la Bruxelles. În acest articol vom revizui principalele
dezbateri asupra temei în discuþie ºi vom analiza posibilitãþile pentru ca UE sã
aibã o politicã externã mai integratã ºi sã devinã o putere globalã mai activã – în
special în aºa-numita „high politics“ –, în condiþiile în care pe acest domeniu
procesul de luare a deciziilor reclamã acordul tuturor statelor membre. Ne vom
concentra asupra dezbaterii „dacã UE este un actor global“ sau nu, asupra de-
claraþiilor publice ale liderilor europeni ºi asupra prevederilor Tratatului de la
Lisabona în privinþa politicii externe ºi de securitate comune.
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Este Uniunea Europeanã o putere globalã?

Dezbaterea dacã UE este sau nu o putere globalã a împãrþit cercetãtorii în
douã mari categorii: cei care susþin cã Uniunea este deja o putere globalã ºi cei
care-i contest aceastã calitate sau, mai mult, o considerã a fi o putere aflatã în
declin. Susþinãtorii UE globale fac în general referinþã la „puterea civilã, norma-
tivã ºi eticã a Europei“1, ca o putere care promoveazã valorile democratice în în-
treagã lume. ªi desigur referinþele lor sunt la poate cea mai importantã com-
ponentã a puterii Uniunii globale care este cea economicã. Multe dintre studii ºi
volume – existã o literaturã vastã referitoare la acest subiect – care se ocupã de
tema Uniunii Europene ca actor global s-au oprit în mare mãsurã la aceastã com-
ponentã economicã, una evidentã devreme ce spaþiul economic european repre-
zintã cea mai mare piaþã din întreaga lume. Poate cã cea mai importantã contri-
buþie în acest sens este volumul recent The Brussels Effect. How European Union
Rules the World (Efectul Bruxelles. Cum conduce Uniunea Europeanã lumea),
semnat deAnu Bradford care combate discursul inevitabilului declin al UE, susþinând
cã „UE rãmâne o superputere influentã care modeleazã lumea dupã imaginea ei.“2

În ciuda tuturor crizelor prin care a trecut – criza economicã, populism, ata-
curi teroriste, criza refugiaþilor, Brexit etc. – Uniunea are „o putere care rãmâne
neafectatã de recentele crize – puterea unilateralã a UE de a reglementa piaþa
globalã.“3 UE este un jucãtor global în economia mondialã ºi influenþa ei se
resimte în întreaga lume, susþine Anu Bradford. Principalul instrument al in-
fluenþei ei sunt regulamentele adoptate de UE care sfârºesc prin a modela
întreaga piaþã globalã. Cum se întâmplã acest fenomen? În principal prin produ-
cãtorii europeni ºi a celor din afara Uniunii care au ajuns sã-ºi construiascã afa-
cerile þinând cont de regulile stricte prevãzute de regulamentele europene. A
doua cea mai mare economie a lumii nu poate fi ignoratã de producãtorii mon-
diali care trebuie sã întruneascã standardele înalte de calitate, protecþia mediului,
siguranþã alimentarã etc. aflate în vigoare la nivelul UE. În acest sens, întreaga
piaþã globalã se adapteazã ºi evolueazã în funcþie de aceste reguli ºi standarde
europene. Este o formã unicã de influenþã globalã, pe care Anu Bradford o nu-
meºte „efectul Bruxelles“, prin care normele europene sunt convertite global „de
vreme ce companiile, în mod voluntar, extind reglementãrile europene pentru a
le guverna operaþiunile la nivel mondial.“4 Efectul Bruxelles se referã astfel la
„abilitatea unilateralã a UE de a reglementa piaþa globalã“5.

Standardele europene sunt cele mai restrictive din întreaga economie mon-
dialã ºi aici gãsim motvul pentru care companiile globale adoptã aceste stan-
darde la nivelul operaþiunilor lor globale, transformând regulamentele europene
în reguli globale. Alte mari economii ale lumii au deasemenea astfel de regle-
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mentãri dar nu atât de restrictive precum cele europene. Statele Unite ale Ame-
ricii, de exemplu, „au cedat efectiv aceastã putere UE prin alegerea de a pro-
mulga standarde de reglementare mai puþin restrictive în majoritatea domeniilor,
lãsând reglementarea unor domenii cheie, cum este de exemplu protecþia datelor,
în mare mãsurã pe seama pieþei.“6

Aceste reglementãri fac din UE „o putere de reglementare globalã“ ce acþio-
neazã nu „prin mecanisme multilaterale sau instituþii politice“, ci „prin acþiuni
unilaterale facilitate de piaþã ºi de corporaþii private.“7 Iar influenþa pe care UE
o are asupra lumii întregi are un impact asupra întregii ordini mondiale actuale,
o lume în care capacitãþile economice ºi capabilitãþile statelor sunt decisive în
clasificarea lor ca puteri globale.

Acest model de extindere a influenþei la nivel global pare a fi urmat de UE ºi
în problema majorã a schimbãrilor climatice. UE pare a deveni „un lider global
în domeniul climei“8, aºa cum preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
declara recent. Pactul verde european este cel mai ambiþios program din lume,
prin care Europa vrea sã devinã „primul continent neutru climatic din lume pânã în
anul 2050“9. Planul de redresare pentru Europa, NextGenerationEU, are alocat
o mare parte pentru programul „Make it Green“, care intenþioneazã sã transforme
economiile ºi societãþile europene ºi sã facã din UE „un lider în acþiunea clima-
ticã“10. Schimbãrile climatice sunt o problemã globalã majorã ce îºi poate gãsi
rezolvarea numai la nivel global. Dar UE s-a angajat sã devinã un exemplu pentru
întreaga lume prin acest program, în ciuda tuturor criticilor, adesea chiar dure – pro-
gramul fiind considerat lipsit de realism ºi care presupune costuri sociale uriaºe
– care i-au fost aduse chiar pe parcursul negocierilor pentru adoptarea lui.11

Anu Bradford a echilibrat discursul despre abilitatea UE de a acþiona global,
prin sublinierea abilitãþii Uniunii de a influenþa economia globalã, în faþa celor
care contestã puterea globalã a UE, a celor care susþin cã nu joacã niciun rol în
politica internaþionalã. Dar componenta normativ-economicã (inclusiv cea care
priveºte schimbãrile climatice) este numai o faþetã inclusã în definiþia unei puteri
globale. În sensul ei de bazã, o putere globalã presupune o putere politicã, mi-
litarã, de securitate, societalã etc. prin care se influenþeazã alþi actori ai scenei
internaþionale. Iar pe aceste dimensiuni, UE este cel puþin deficitarã (datã fiind
construcþia ei) iar de aici au rezultat reacþiile puternice care au apãrut ºi apar
în spaþiul public european care reclamã ca Uniunea sã devinã un jucãtor global
real, care sã conteze în majoritatea nivelurilor de influenþã ale societãþii interna-
þionale.
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Dimensiunea relevatã de Anu Bradford a puterii normativ-economice a UE
cu impact asupra economiei globale nu este perceputã ca suficientã pentru abili-
tatea Uniunii de a acþiona ºi a influenþa sistemul internaþional la nivel politic,
diplomatic, securitar etc. De aici apar cele mai multe critici pentru inabilitatea
UE de a fi un jucãtor global.

În tot ceea ce este legat de sfera „hard“ a politicii internaþionale – armatã,
securitate, politicã externã – UE nu are instrumentele necesare pentru a fi con-
sideratã o putere globalã. De altfel, UE nici nu a fost preocupatã pânã de curând
de dezvoltarea realã a acestor capacitãþi, dat fiind cã în întreaga perioadã a rãz-
boiului rece ºi în perioada supremaþiei absolute ºi neconstestate a SUA în poli-
tica internaþionalã, Statele Unite au acþionat ca o umbrelã de protecþie pentru eu-
ropeni. UE nu a fost prea mult preocupatã de „high politics“. „Multe dintre
deciziile fundamentale au fost luate peste capul europenilor vestici (ºi estici).“12
A fost aceasta caracteristica atât a sistemului bipolar de pânã la finalul rãzboiului
rece ºi a celui unipolar ulterior. Dar în ultima perioadã sistemul internaþional este
într-o dinamicã continuã, accentuatã de pandemia pe care o traverseazã întreaga
omenire, iar UE trebuie sã-ºi reconsidere poziþia ºi rolul pe scena internaþionalã.

În epoca actualã în care realismul revine cu forþã ºi asumat în relaþiile inter-
naþionale iar sistemul internaþional trece de la unul unipolar la unul multipolar,
capacitatea de acþiune pe aceste dimensiuni este resimþitã ºi mai acut la nivelul eli-
telor europene care lanseazã în spaþiul public idei mai mult sau mai puþin aplica-
bile despre ce ar trebui sã facã Uniunea pentru a putea fi o putere globalã realã, ca-
pabilã sã-ºi apere interesele ºi sã contribuie la configurarea societãþii internaþionale.

Poziþia Franþei ºi a elitei de la Bruxelles

În campania pentru alegerile prezidenþiale din anul 2017, preºedintele Franþei,
Emmanuel Macron ºi-a prezentat viziunea asupra „Europei suverane“13, un con-
cept integrat care include apãrarea ºi securitatea, dezvoltarea sustenabilã, mi-
graþia, economia, digitalizarea etc. El includea, desigur, ºi politica externã, care,
în viziunea lui Emmanuel Macron, trebuie sã se concentreze pe „o Europã care
priveºte spre Africa ºi Mediterana: Europa trebuie sã aibã o politicã externã care
sã se centreze pe anumite prioritãþi: în primul rând, regiunea mediteraneanã ºi
Africa. Trebuie sã dezvolte un nou parteneriat cu Africa bazat pe educaþie, sãnã-
tate ºi tranziþia energeticã“14. Aceastã viziune a lui Emmanuel Macron asupra
politicii externe a UE nu pare a fi una asupra politicii externe a UE, devreme ce
se referã numai la vecinãtatea sudicã a Uniunii – regiunea de interes imediat a
Franþei. Ea excludea vecinãtatea esticã a UE ca ºi relaþiile transatlantice – relaþia
tradiþionalã pentru statele europene. Propunerea francezã a ridicat multe între-
bãri, a rãmas neclarã pentru mulþi lideri europeni iar mulþi observatori nu au în-
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þeles conceptul propus cãruia îi lipseau fundamentele instituþionale.15 Pre-
ºedintele francez însuºi nu a explicat ce înþelege prin acest concept de Europã
suveranã, ceea ce a atras un dezacord deschis cu Germania, aliatul sãu cel mai
puternic din UE.16 Conceptul de suveranitate este caracteristic statului, ceea ce
UE nu este dar el conduce la ideea unei federalizãri a Uniunii, idee care nu este
acceptatã de mai multe þãri membre.

Conceptul propus a fost însã interpretat prin prisma tradiþiei politicii externe
franceze, ca o recunoaºtere a lipsei pârgiilor necesare Franþei de a concura cu
marile puteri ale momentului, în speþã SUA ºi China, preºedintele francez dorind
sã foloseascã întreaga capacitate a Europei pentru propriile interese naþionale
franceze. Conceptul de Europa suveranã „provine din ideea cã Franþa, ca toate
celelalte state europene, are pârghii din ce în ce mai limitate într-o lume a com-
petiþiei marilor puteri, ºi cã interesul ei naþional este cel mai bine apãrat ºi pro-
movat la nivel european.“17.

Este o evidenþã faptul cã niciun stat european – nici chiar cele mai puternice
– nu mai poate desfãºura astãzi o politicã la nivel global, comparabilã cu marile
puteri ale momentului. Este un adevãr acceptat tacit de toate þãrile membre ale
UE, conºtiente fiind cã numai împreunã pot sã reprezinte o forþã în politica interna-
þionalã. Dar modul în care ar trebui sã acþioneze UE în politica internaþionalã ar
trebui decis de toate þãrile membre, conform prevederilor tratatelor în vigoare.

Ideea de Europa ca putere – cu al sãu corolar „o Europã suveranã“ – a fost
predominant în discursurile oficiale ale preºedintelui francez despre politica
externã în anii urmãtori. Ea a fost preluatã de elita de la Bruxelles ºi integratã în
discursurile ºi documentele oficiale.18 Elita de la Bruxelles a sprijinit întotdeauna
iniþiativele care conduc spre o federalizare de facto a UE, devreme ce acest fapt
presupune concentrarea puterii decizionale în structurile ei în defavoarea statelor
naþionale. Aceastã dualitate a puterii între statele membre ºi Bruxelles este încli-
natã în mod evident spre statele membre în domeniul politicii externe, ceea ce
reduce semnificativ posibilitãþile de exprimare ale Uniunii în ansamblul sãu.
Singura modalitate vãzutã de elita bruxellezã pentru creºterea capacitãþii de ac-
þiune ca actor global în „hard politics“ este concentrarea puterii în structurile co-
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munitare ºi privarea statelor membre de capacitatea de care dispun acum de a
bloca deciziile (prin dreptul de veto pe care îl deþin) care nu le avantajeazã.

Jean-Claude Junker, fostul preºedinte al Comisiei Europene (2014-2019) a
susþinut aceastã viziune ºi a lucrat pentru ca UE „sã devinã un actor global mai
puternic“19. „Europa ca un actor global puternic a fost numele dat uneia din pri-
mele initiative ale Jean-Claude Juncker… cu sublinierea necesitãþii coerenþei în
acþiunile externe ale UE cu obiectivul întãririi Uniunii ca actor global“.20 El
solicita în anul 2017 ca deciziile în domeniul politicii externe sã fie luate mai
rapid iar statele membre sã convinã asupra cãror decizii procedura unanimitãþii
poate sã fie înlocuitã cu cea a majoritãþii calificate.21 Josep Borrell, Înaltul
Reprezentant pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securitate ºi vicepreºedinte al
Comisiei Europene a subliniat de asemenea ideea cã „UE trebuie sã înveþe
limbajul puterii “22, cu referire la faptul cã UE, dacã vrea sã fie un pol de putere
global, trebuie sã vorbeascã ºi sã acþioneze ca atare, pe o singurã voce.

Ursula Von der Leyen, actuala preºedintã a Comisiei Europene a vorbit adesea
despre Europa globalã (ca jucãtor mai activ în afacerile internaþionale). În unul
dintre discursurile recente „The State of the Union Address“ (2021) preºedinta
Comisiei Europene a introdus o nuanþã semnificativã faþã de discursul predece-
sorului sãu, spunând: „Dacã Europa va deveni un jucãtor global mai activ…“
Acest „dacã“ exprimã, în fapt, reticenþa statelor membre faþã de forma în care
Europa poate deveni o putere globalã ºi reprezintã un pas înapoi faþã de discursurile
mult mai optimiste ale predecesorului sãu. Pe de altã parte, actuala Comisie Eu-
ropeanã pare a utiliza alte metode pentru a-ºi spori influenþa în privinþa politicii
externe. Acestea au în vedere obþinerea unui suport public semnificativ pentru
proiectele Comisiei. Douã exemple: introducerea în dezbaterea Conferinþei asupra
Viitorului Europei, a temei „UE în lume“ ºi introducerea în Eurobarometre a unor
întrebãri specifice. Conferinþei asupra Viitorului Europei a fost criticatã din punctul
de vedere al relevanþei rezultatelor iar reprezentanþii instituþiilor comunitare încã
nu ºtiu cum vor centraliza concluziile care vor fi prezentate în raportul final al
Conferinþei, aºteptat sã fie fãcut public în primãvara anului 2022. Dar se apre-
ciazã deja faptul cã „dacã destui cetãþeni europeni se implicã ºi solicitã schimbarea,
va fi greu pentru liderii naþionali ºi autoritãþile europene sã le ignore vocile.“23
Includerea subiectului „UE în lume“ în cadrul dezbaterilor Conferinþei are exact
acest scop: de a obþine sprijinul cetãþenilor pentru ca Uniunea sã aibã un rol proe-
minent în relaþiile internaþionale. Adicã instituþiile europene sã aibã puterea de a
acþiona pe plan extern în pofida statelor naþionale. Dar ce înseamnã oare dacã
suficienþi cetãþeni? Este de ajuns un numãr anume sau un procentaj din totalul
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populaþiei UE ºi care ar fi acela? Este o chestiune atât de aleatorie ºi subiectivã
încât lasã un spaþiu larg de manevrã birocraþilor care vor realiza raportul final.

Aceastã problematicã inclusã în dezbaterea Conferinþei asupra Viitorului Eu-
ropei se coreleazã foarte bine cu o întrebare care apare în „Standard Euroba-
rometer“: „Tu simþi cã eºti cetãþean al UE?“. În cea mai recentã ediþie a euroba-
rometrului, primãvarã 2021, Opinia Publicã în Uniunea Europeanã, 72% din
intervievaþi au rãspuns da. Chiar dacã este o uºoarã scãdere de 2 procente faþã de
ediþia anterioarã, rãmâne un procentaj extrem de ridicat pentru cetãþenii care se
declarã cã se simt cetãþeni ai UE.24 Aceºti cetãþeni teoretic se simt reprezentaþi
de instituþiile comunitare care pot acþiona în numele lor, inclusiv în domeniul po-
liticii externe. Aceasta cu toate cã în „Special Eurobarometer“, Viitorul Europei,
octombrie-noiembrie 2020, existã o întrebare referitoare la „EU în lume“ dar
care nu vizeazã deloc politica externã a Uniunii.25 Sunt acestea demersuri prin
care instituþiile bruxelleze cautã sã obþinã sprijinul direct al cetãþenilor, peste
statele membre pentru acþiunile ºi proiectele pe care le au vedere, inclusiv în
sfera politicii externe.

În discursurile publice, majoritatea liderilor europeni sunt de acord cã Europa
poate ºi trebuie sã joace un rol global mai prominent dar niciunul nu vine cu
soluþii despre cum se poate realiza. Cancelarul Germaniei Angela Merkel spunea
în anul 2017 cã „noi, europenii, trebuie sã ne luãm într-adevãr soarta în propriile
noastre mâini“26. În iunie 2021, cancelarul german a spus de asemenea cã „O UE
suveranã, în opinia mea, trebuie sã fie capabilã sã reprezinte interesele UE în
convorbiri similare“27, dupã ce alþi lideri ai statelor membre au respins ideea unui
summit UE-Rusia. La finalul Consiliului de Securitate franco-german din 5 februarie
2021, în declaraþia oficialã se spunea cã „Germania ºi Franþa vor contribui îm-
preunã la consolidarea capacitãþii UE de a lua mãsuri pentru a asigura securitatea
comunã cu Eurodrone, FCAS ºi MGCS. Franþa ºi Germania iau mãsuri foarte
concrete pentru a spori suveranitatea europeanã. Acestea sunt proiecte franco-
germane care sunt deschise ºi altor parteneri europeni “28, fãrã nicio referire la
politica externã a UE.

Þãrile Benelux, Olanda, Belgia ºi Luxemburg, unele dintre cele mai mari sus-
þinãtoare ale integrãrii aprofundate pe diferite dimensiuni ale statelor membre,
„recunosc nevoia pentru mai multã cooperare în politica externã ºi de securitate
comunã a UE pentru a permite UE sã se confrunte cu provocãrile secolului 21.“29
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August 2021.
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summit



Ele au susþinut faptul cã „asigurarea ºi creºterea coerenþei între diferitele instru-
mente este esenþialã pentru dezvoltarea în continuare a unei UE rezistente ºi
puternice, capabilã sã se angajeze cu alte puteri globale pe picior de egalitate.“30
Dar nimeni nu a venit cu un plan de acþiune efectiv pentru o politicã externã
europeanã mai integratã. Interesele diferite între statele membre pe aceastã temã
sunt atât de mari încât este foarte dificil de conceput cum se poate proiecta o
acomodare între politicile externe ale celor 27 de state membre.

Limitãri prevãzute de tratate

„Rolul internaþional al UE se sprijinã explicit pe bazele constituþionale sta-
bilite de tratate.“31 Tratatul de la Lisabona are prevederi specifice referitoare la
politica externã, cuprinse în mai multe articole. Art. 10Aprecizeazã cã „Uniunea
asigurã coerenþa între diferitele domenii ale acþiunii sale externe precum si între
acestea si celelalte politici ale sale. Consiliul si Comisia, asistate de Înaltul Re-
prezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, asigurã
aceastã coerenþã si coopereazã în acest scop.“32

Dar principala instituþie europeanã cu atribuþii în politica externã este Con-
siliul European, care „identificã interesele si obiectivele strategice ale Uniunii.
Deciziile Consiliului European privind interesele si obiectivele strategice ale
Uniunii privesc politica externã si de securitate comunã, precum si celelalte do-
menii ale acþiunii externe a Uniunii. Deciziile pot sã priveascã relaþiile Uniunii
cu o þarã sau o regiune sau pot aborda o anumitã tematicã. Acestea precizeazã
durata lor si mijloacele care urmeazã a fi puse la dispoziþie de Uniune si statele
membre.“33 Consiliul European, organismul interguvernamental prin excelenþã,
este cel care are atribuþiile cele mai importante în politica externã a Uniunii, care
ia deciziile pe baza unanimitãþii statelor membre. În aplicarea acestei politici
sunt implicate însã ºi alte instituþii: „Politica externã ºi de securitate comunã este
pusã în aplicare de cãtre Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe ºi
politica de securitate ºi de cãtre statele membre, în conformitate cu tratatele.
Rolul specific al Parlamentului European ºi al Comisiei în acest domeniu este
definit de tratate. Curtea de Justiþie a Uniunii Europene nu este competentã cu
privire la aceste dispoziþii, cu excepþia competenþei sale de a controla respectarea
articolului 25b din prezentul tratat ºi de a controla legalitatea anumitor decizii,
astfel cum este prevãzut la articolul 2 al doilea paragraf. 240a din Tratatul pri-
vind funcþionarea Uniunii Europene.“34

Cu toate cã a stabilit atribuþii clare ale instituþiilor europene în ceea ce priveºte
politica externã a Uniunii, Tratatul de la Lisabona a creat un sistem mult mai
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33 Ibidem, Art. 10B.
34 Ibidem, Art. 10C.



complex al negocierilor în acest domeniu, ceea ce îngreuneazã ºi prelungeºte
orice proces de luare a deciziilor. Dar probabil ceea ce este ºi mai important, a
stabilit la fel de clar diferenþierea competenþelor comunitare faþã de cele naþio-
nale, în favoarea celor din urmã. Spre deosebire de alte domenii a cãror regle-
mentare este supusã unor reguli ºi norme comune, politica externã comunã este
supusã unor norme ºi proceduri specifice: „Politica externã ºi de securitate co-
munã este subiectul unor reguli ºi proceduri specifice. Trebuie definite ºi imple-
mentatã de Consiliul European ºi de Consiliu acþionând în unanimitate, cu excep-
þiile prevãzute de tratate adoptarea actelor legislative vor fi excluse.“35 Aceastã
ultimã propoziþie împiedicã dezvoltarea oricãrei politici externe comune altfel
decât este precizat în prezentul tratat, pentru aceasta fiind necesarã o modificare
a tratatului.

Politica externã a Uniunii trebuie sã se bazeze pe solidaritatea politicã între
þãrile membre, un deziderat greu de atins în condiþiile politice de astãzi, când
existã interese politice ºi viziuni strategice atât de diferite între þãrile membre36:
„În cadrul principiilor si al obiectivelor acþiunii sale externe, Uniunea desfã-
ºoarã, defineºte ºi pune în aplicare o politicã externã ºi de securitate comunã
întemeiatã pe dezvoltarea solidaritãþii politice reciproce a statelor membre, pe
identificarea chestiunilor de interes general ºi pe realizarea unui grad din ce în
ce mai mare de convergenþã a acþiunilor statelor membre.“37

Solidaritatea este un principiu cu o valoare înaltã dar care este adesea eludat
în practica politicii internaþionale, în care interesele au primat întotdeauna. Aºa
se întâmplã ºi în cadrul UE iar tratatul de la Lisabona nu a reuºit sã gãseascã for-
mule prin care sã se asigure coerenþa Uniunii în acþiunile ei externe. „Prin
multiplicarea numãrului de actori ai Uniunii Europene, Tratatul a crescut nevoia
pentru negocieri mai complexe, nu numai între statele membre ºi instituþiile eu-
ropene, ci ºi între instituþiile înseºi. Complexitatea sistemului de la Lisabona în-
greuneazã procesul de conturare a politicii externe, slãbind coerenþa acþiunii ex-
terne a Uniunii. Coerenþa politicii externe a UE nu poate fi doar rezultatul coope-
rãrii instituþionale, ci trebuie extinsã pentru a include statele membre care vor rã-
mâne cei mai importanþi actori în politica externã europeanã.“38

Politica externã a UE în „era crizelor“

Actuala structurã de funcþionare a UE este una care nu înlesneºte capacitatea
ei potenþialã de a acþiona ca un actor global. „Existã un decalaj de aºteptãri între
ceea ce ar trebui sã ofere UE ºi starea actualã a politicii externe ºi de securitate
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37 Ibidem.
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a UE.“39 Existã de asemenea un decalaj între influenþa economicã a UE asupra
pieþei mondiale ºi influenþa Uniunii în politica internaþionalã. ªi de asemena încã
un decalaj între dorinþele unor lideri europeni ºi prevederile Tratatului de la
Lisabona în privinþa politicii externe comune. Prevederile constituþionale pla-
seazã statele membre în centrul deciziei privind acþiunile externe ale Uniunii iar
orice modificare a acestei ecuaþii nu se poate face decât prin modificarea Tra-
tatului de la Lisabona. Demersul Comisiei Europene prin Conferinþa privind viitorul
Europei de a obþine sprijinul cetãþenilor pentru o aprofundare a cooperãrii în po-
litica externã comunã, nu poate þine locul prevederilor constituþionale ºi nici nu
garanteazã cã viitoarele propuneri ale Comisiei (despre care nici acum nu ºtim
care vor fi) vor fi aprobate pe scarã largã de cetãþenii statelor membre.

Pentru a avea o politicã externã comunã coerentã în UE ar trebui sã existe o
coerenþã la nivelul societãþii europene în ansamblul ei, ceea ce este departe de a
se întâmpla. Cetãþenii europeni ar trebui sã se simtã reprezentaþi de deciziile
luate la nivel european în politica externã comunã. Asta ridicã o serie întrebãri
dificile la care ar trebui sã se dea un rãspuns: de pildã, vor accepta germanii sau
olandezii decizii de politicã externã luate la Bruxelles? Sau vor accepta francezii
sã fie înlocuiþi de UE în Consiliul de Securitate al ONU? În lipsa unor rãspunsuri
pozitive nu vom putea vorbi de o politicã externã comunã a Uniunii.

Oricum existã la ora actualã o situaþie paradoxalã cu reprezentarea Uniunii în
organizaþiile internaþionale. Existã organizaþii internaþionale unde UE nu are nicio
reprezentare ºi alte organizaþii în care UE ocupã un loc alãturi de alte state membre.
De pildã în G20, UE este unul dintre participanþi alãturi de Italia, Germania,
Franþa ºi Spania.40 Italienii, germanii, francezii ºi spaniolii de cine sunt repre-
zentaþi în aceastã organizaþie? De propriul stat ori de UE? Dacã îi întrebãm oare
ce vor rãspunde? Sau UE pe cine reprezintã în aceastã organizaþie: doar pe bel-
gieni, cehi, finlandezi etc. sau ºi pe italieni, germani, francezi, spanioli? Existã
puncte de vedere divergente susþinute în aceastã organizaþie (ºi în altele în care
întâlnim o situaþie similarã) între Germania, Franþa, Italia, Spania ºi UE? Cum
sunt ele conciliate? Un alt exemplu: UE are statutul de observator permanent pe
lângã ONU din anul 1974. În ONU sunt reprezentate toate þãrile membre ale
Uniunii. În aceste condiþii, pe cine reprezintã UE în structurile ONU? Ce se întâmplã
dacã de exemplu, avem luãri de poziþie diferite între cele ale UE ºi ale Ungariei
sau Germaniei, de pildã? Sunt întrebãri la care deocamdatã nu avem un rãspuns.

Abordarea instituþionalã a politicii externe comune a UE pare a bloca orice
demers de dezvoltare a acestei politici. Prevederile Tratatului de la Lisabona sunt
suficient de restrictive astfel încât sã permitã evoluþii semnificative fãrã a fi
modificat tratatul de bazã. Dar birocraþii ºi liderii europeni s-au concentrat mai
cu seamã asupra a ceea ce nu pot face în contextul instituþional actual decât
asupra a ceea ce ar putea sã facã chiar în limitele Tratatului de la Lisabona.
Tratatul nu împiedicã iniþiative care ar putea sã aparã la nivelul Uniunii ºi care
sã avanseze coeziunea în politica externã între statele membre. Un exemplu:
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recenta crizã din Afganistan a pus statele lumii, inclusiv þãrile europene, în po-
ziþia de a-ºi scoate rapid proprii cetãþeni din þara ocupatã de talibani. Din fericire,
statele europene au reuºit sã se descurce rapid ºi sã-ºi fereascã proprii cetãþeni
de eventuale repercursiuni ale noii puteri din Afganistan. Dar nu a existat nicio
iniþiativã la nivelul Uniunii, al Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe ºi po-
litica de securitate pentru colaborare ºi coordonare între statele membre pentru
retragerea cetãþenilor europeni dinAfganistan.Au existat colaborãri punctuale între
unele dintre statele membre dar nu de la nivelul Uniunii. Gesturi de acest fel ar
întãri încrederea cetãþenilor în instituþiile Uniunii ºi i-ar spori în acelaºi timp eficienþa.

În actuala epocã a crizelor succesive, este inevitabil cã vor apãrea crize de
diferite naturi în sistemul internaþional. Iar UE ar trebui sã aibã rãspunsuri rapide
ºi unitare la acestea. Sistemul decizional actual în privinþa politicii externe pla-
seazã rãspunderea exclusiv în seama statelor naþionale. Atunci cum se pot îm-
pãca aceste douã realitãþi ce par lipsite de convergenþã? UE ar putea sã-ºi creeze
un sistem de consultare ºi/sau decizional rapid în privinþa politicii externe sau
cel puþin pentru crizele care apar în sistemul internaþional. Un asemenea sistem
de consultare ºi/sau decizional rapid poate fi creat chiar la nivelul Consiliului
European, cel care are atribuþiile cele mai importante în politica externã.

Centralizarea puterii ºi a deciziei în politica externã europeanã nu pare a fi
posibilã astãzi, în condiþiile în care realismul pur a revenit în forþã în politica in-
ternaþionalã iar statele suverane sunt actorii principali ai scenei politice interna-
þionale. Dar în cazul UE, statele membre ºtiu cã nu pot sã aibã influenþa pe care
o doresc decât prin cooperarea tuturor. Geografia nu poate fi schimbatã iar sta-
tele membre trebuie sã pãstreze, sã continue ºi sã aprofundeze realizãrile din
ultimele decenii: pacea, democraþia ºi prosperitatea de pe continentul european.
Lipsa unor lideri europeni cu viziuni care sã vinã cu proiecte de perspectivã ºi
realiste asupra viitorului UE, proiecte la care sã vibreze un procent semnificativ
din populaþia europeanã, poate fi suplinitã de lideri naþionali cu mai multã
înþelepciune care sã ºtie sã colaboreze spre beneficiul tuturor.

Concluzii

S-a afirmat adesea cã neputinþa Uniunii Europene de a stabili în ce direcþie se
va îndrepta procesul integrãrii europene – interguvernamentalism sau federalism
– este cauza structuralã care stã în calea modelãrii UE ca actor global. Acest
dualism al procesului de integrare europeanã este însã o caracteristicã specificã
Uniunii Europene. Europenii sunt „condamnaþi“ sã înveþe sã colaboreze inclusiv
în domeniul politicii externe. Ceea ce statele membre ar putea aduce nou ar fi ca
aceastã colaborare sã se facã pe alte baze decât cele caracteristice actualului
sistem internaþional. Este necesarã cooperarea ºi colaborarea între statele mem-
bre, ca parte a unei strategii cuprinzãtoare, astfel încât toþi cetãþenii statelor
membre sã se simtã reprezentaþi în deciziile luate. Armonizarea intereselor ar
trebui sã fie norma în relaþiile dintre statele membre ale Uniunii. Orice altã stra-
tegie de a obþine consensul statelor membre pentru deciziile de politicã externã
este sortitã eºecului pe termen lung.
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