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Abstract. The EU is experiencing continuous development at various
levels: institutional, economic, financial, labor market, justice, foreign
policy etc. These dynamics within the EU are circumscribed to the process
of European integration and they involve a transfer of competences and
power from the nation states to the Community institutions. This complex
process has been equated with the “vertical” development of the Union. At
the same time, there is a horizontal development of the Union, through the
institutional cooperation that the states develop between them; the best
example is Benelux.
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Uniunea Europeanã este „un experiment unic… un sistem politic dar nu un
stat“1, „o organizaþie internaþionalã unicã, mult mai mult decât o arena intergu-
vernamentalã obiºnuitã.“2 Studiatã ºi analizatã din multiple perspective, UE
cunoaºte o dezvoltare continuã pe diferite paliere: instituþional, economic, finan-
ciar, piaþa muncii, justiþie, politicã externã etc. Aceste dinamici din interiorul UE,
circumscrise procesului de integrare europeanã „care a evoluat ca o negociere
explicitã între guverne“3 presupune un transfer de competenþe ºi de putere de la
statele naþionale cãtre instituþiile comunitare, proces complex care a fost echi-
valat cu dezvoltarea pe „verticalã“ a Uniunii.4
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În pofida acestui proces care se deruleazã de mai multe decenii, statele, alã-
turi de instituþiile europene, rãmân actorii principali ai scenei politice europene,
atâta vreme cât o parte semnificativã din competenþele ºi puterile statelor au
rãmas la nivel naþional. Competenþele care þin de „nucleul dur“ al suveranitãþii
naþionale – în principal cele care privesc politica externã, apãrarea ºi securitatea
– sunt în posesia statelor naþionale. Mai mult, unele state membre ºi-au creat in-
strumente de colaborare ºi cooperare pentru a-ºi maximiza influenþa în cadrul
UE.Aceste formule de colaborare între statele membre contribuie la o dezvoltare
pe „orizontalã“ a Uniunii, aceste þãri asociindu-se în cadrul unor alianþe sau orga-
nizaþii regionale formale sau informale pentru a influenþa deciziile luate la nivel
comunitar.
Aceste alianþe/organizaþii formate în interiorul Uniunii sunt de douã tipuri:

unele care apar spontan, atunci când unele subiecte de negociere din cadrul UE
determinã statele cu viziuni similare sã aibã poziþii comune – cum a fost de
exemplu alianþa Celor Patru Frugali (Þãrile de Jos5, Austria, Danemarca, Suedia),
conturatã în cadrul negocierilor pentru planul de redresare economicã al UE, în
contextul pandemiei de coronavirus – ºi alianþe instituþionale, cu caracter perma-
nent, în care þãrile acþioneazã constant pentru influenþarea deciziilor care se iau
la nivelul Uniunii.
Din ultima categorie, cea mai importantã este desigur cooperarea dintre Franþa

ºi Germania, cele douã motoare ale Uniunii Europene, care ºi-au creat propriile
instrumente de colaborare în cadrul UE prin Tratatul de la Elysée semnat în anul
1963. Dar mai multe state membre mai mici ºi-au creat la rândul lor instrumente
de colaborare în cadrul unor grupuri sub-regionale. Aceste sub-grupuri/alianþe/
organizaþii (toate au instituþii proprii ºi forme reglementate de colaborare prin
tratatele constitutive) au mai multe caracteristici: o dimensiune istoricã; o di-
mensiune de apropiere ºi/sau similaritate culturalã; o dimensiune geopoliticã –
fiind fiecare în parte constituite într-o anume regiune geograficã a Europei –; o
dimensiune economicã, fiecare organizaþie fiind formatã din þãri cu un nivel
similar de dezvoltare economicã, care urmãresc aprofundarea cooperãrii econo-
mice dintre ele în cadrul UE.
Ne vom ocupa aici de cea mai veche dintre organizaþiile/alianþele care func-

þioneazã la ora actualã în Uniunea Europeanã cu scopul de a influenþa politicile
comunitare pe diferitele ei paliere: Benelux.

Consideraþii generale

„Cooperarea din cadrul Benelux a fost adesea numitã leagãnul integrãrii euro-
pene“6, „un teren de testare ºi un laborator în interiorul Uniunii Europene“7.
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Tratatul de funcþionare al UE specificã în articolul 350 faptul cã „dispoziþiile
tratatelor nu împiedicã existenþa ºi realizarea uniunilor regionale între Belgia ºi
Luxemburg, ca ºi între Belgia, Luxemburg ºi Þãrile de Jos, în mãsura în care
obiectivele acestor uniuni regionale nu sunt atinse prin aplicarea tratatelor“8, recu-
noscând astfel rolul special pe care aceastã organizaþie îl joacã în construcþia euro-
peanã. Benelux-ul este singura organizaþie regionalã din interiorul Uniunii, recu-
noscutã ºi menþionatã ca atare în tratatele unionale. O serie de politici care au
devenit norme ale Comunitãþii/Uniunii Europene au fost iniþial puse în aplicare
la iniþiativa celor trei state membre ale Benelux-ului: Belgia, Olanda, Luxemburg.
Putem astfel spune cã statele Benelux-ului au constituit spaþiul în care s-a expe-
rimentat aplicarea unor viitoare politici comunitare.
Situarea geograficã, culturile ºi dezvoltarea economicã convergente ca ºi inte-

resele comune au dus la constituirea acestei organizaþii care activeazã de peste
ºapte decenii ºi care ºi-a adaptat pe parcurs strategia ºi obiectivele în cadrul larg
al procesului de integrare europeanã. Scopul lor comun a fost ºi este, aºa cum au
subliniat cei mai mulþi observatori atenþi ai organizaþiei, acela de a fi un instru-
ment util pentru promovarea propriilor interese naþionale ºi de a-ºi face auzitã
vocea alãturi de statele mari, împreunã cu care au creat primele Comunitãþi
Europene, în speþã Germania, Franþa ºi Italia.9
Existã o serie semnificativã de diferenþe între cele trei þãri – de mãrime, de

populaþie, de identitate ºi chiar de viziune asupra proiectului european, reliefate
cel mai elocvent în cazul respingerii proiectului constituþional al UE de cãtre
olandezi în anul 2005 – dar elitele politice din cele trei þãri (cu toate diferenþele
de orientare ideologicã pe care le-au avut guvernele din fiecare þarã) au reuºit
de-a lungul deceniilor sã menþinã funcþionalã aceastã alianþã în cadrul structurii
europene din ce în ce mai lãrgite. De altfel, aºa cum remarca secretarul general
al organizaþiei, Alain de Muyser, în anul 2018, „Benelux-ul pare a fi mai bine
cunoscut în afara regiunii, decât în interiorul ei, în principal datoritã greutãþii
politice a Benelux-ului ºi vocaþiei ei asumate de a inspira ºi a reînvia integrarea
europeanã.“10

Crearea alianþei

Cooperarea dintre cele trei state fondatoare ale Comunitãþilor Europene este
una anterioarã creãrii primelor comunitãþi, ea datând înainte de finalul celui
de-al doilea rãzboi mondial. În septembrie 1944, reprezentanþii guvernelor celor
3 state, aflate încã în exil la Londra, au creat Uniunea Vamalã Benelux – ulterior
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Benelux-ul fiind denumirea genericã datã Belgiei, Olandei ºi Luxemburgului –
aceasta devenind funcþionalã dupã terminarea rãzboiului, în anul 1948.
Cu toate cã existã unele diferenþe majore de viziune politicã generalã între

cele 3 state – Olanda are o „linie atlanticistã“, pe când Belgia ºi Luxemburg „au
punct de vedere mai europenist“11, acestea au reuºit sã ajungã la formule de com-
promis care le asigurã un cadru stabil de consultare ºi negociere. În epoca postbe-
licã, cele 3 þãri europene ºi-au identificat interesele comune ºi au acþionat pentru
crearea Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului (1951), cooperarea dintre
ele constituind „fundaþia ºi modelul Comunitãþii Economice Europene originale“12.
Dupã rãzboiul devastator care afectase întregul continent european, cele trei state
erau interesate de redresarea economicã ºi de asigurarea pãcii ºi a stabilitãþii
europene. „Þãrile Benelux aveau nevoie de UE, deoarece ca state mici aveau
nevoie de acces pe pieþe mai mari pentru comerþ ºi de asemenea pentru cã doreau
un gardian al pãcii între vecinii lor, istoric belicoºi, Franþa ºi Germania. Scopul
lor de a stabili un echilibru politic atent între cele 6 state fondatoare, între ele ca
þãri mici ºi mai marii lor vecini a fost atins prin crearea instituþiilor europene.“13
Astfel, crearea Comunitãþilor Europene a rãspuns intereselor majore ale celor
trei þãri dupã cel de-al doilea rãzboi mondial: asigurarea pãcii ºi reconstrucþia
economicã.

Benelux: un actor economic ºi politic

O aprofundare a alianþei dintre cele 3 state a avut loc în februarie 1958, atunci
când a fost semnat, la Haga, Tratatul privind crearea Uniunii Economice Benelux,
„anticipând crearea pieþei comune de cãtre Comunitatea Economicã Europeanã“.14
Acest tratat avea o predominantã componentã economicã ºi urmãrea dezvoltarea
Benelux-ului în cadrul noilor structuri instituþionale europene. Tratatul prevedea
„coordonarea politicilor economice, financiare ºi sociale“ ºi „adoptarea ºi urmã-
rirea unei politici economice comune în relaþiile economice cu terþe þãri“. Docu-
mentul specifica faptul cã dispoziþiile Tratatului de instituire a Comunitãþii Eco-
nomice Europene ºi ale Tratatului de instituire a Comunitãþii Europene a Energiei
Atomice, semnate cu un an mai devreme, nu reprezintã un obstacol pentru reali-
zarea Uniunii Benelux, „în mãsura în care obiectivele acestei uniuni nu sunt
atinse de aplicarea“15 celor douã tratate de bazã ale Comunitãþilor Europene. De
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altfel, tratatul constitutiv a preluat din dispoziþiile Tratatelor fondatoare euro-
pene, acesta având, de pildã, printre stipulaþii, libera circulaþie a persoanelor,
bunurilor, capitalurilor ºi serviciilor.
Cooperarea în domeniul politicilor economice dintre cele trei state europene

a servit ca un model pentru integrarea þãrilor din Comunitãþile Europene, Benelux-ul
fiind primul spaþiu european în care piaþa muncii a devenit liberã, urmatã de libe-
ralizarea miºcãrii capitalurilor ºi a serviciilor. Succesul aplicãrii acestor politici
în Benelux a condus ulterior la aplicarea lor în întreg spaþiul comunitar. În conti-
nuarea politicii integraþioniste, Benelux-ul, alãturi de Germania ºi de Franþa au
fost mai târziu iniþiatoare ale spaþiului Schengen, prin semnareaAcordului Schengen
în anul 1985, prin care erau desfiinþate frontierele interne dintre cele cinci þãri, alte
state alãturându-se mai târziu acestui proiect (Italia în 1990, Spania ºi Portugalia
în 1991 etc.)
Pe parcurs, Benelux-ul ºi-a adaptat din mers prioritãþile ºi obiectivele, priori-

tãþile economice fiind flancate din ce în ce mai evident de prioritãþile politice. În
condiþiile în care evoluþiile din cadrul Comunitãþilor Europene ºi ulterior a Co-
muniãþii Europene/Uniunii Europene s-au axat pe dezvoltarea instrumentelor ºi
politicilor de colaborare ºi dezvoltare economicã, cooperarea statelor Benelux în
acest domeniu a devenit adeseori desuetã, ea fiind înglobatã politicilor generale
dezvoltate în Comunitate. Astfel, „cooperarea dintre cele trei þãri s-a mutat de la
cooperarea economicã iniþialã spre cooperarea politicã înaintea summit-urilor UE
ca ºi spre cooperarea în domeniul juridic ºi al afacerilor interne.“16 Iar succesele
nu au întârziat sã aparã. Cele mai mici dintre cele ºase þãri fondatoare ale Comu-
nitãþilor Europene „s-au opus cel mai puternic planului Fouchet“17, folosindu-ºi
dreptul de veto (în anul 1962) pentru a împiedica adoptarea planului gaullist de
creare a Uniunii Politice, proiect despre care considerau cã avea ca scop sã im-
punã dominaþia marilor state fondatoare ale Comunitãþilor, în detrimentul celor
mai mici.18
Menþinerea principiilor fondatoare ale Comunitãþilor ºi garanþia menþinerii

capacitãþii de influenþã a þãrilor mici asupra deciziilor luate au fost reperele dupã
care a funcþionat Benelux-ul în anii urmãtori, în condiþiile în care activa deja ca
un pol activ ºi cu multiple iniþiative în direcþia integrãrii în cadrul Comunitãþii
Europene.

Benelux-ul dupã 1990

Schimbarea majorã a sistemului internaþional dupã 1990 declanºatã de cãderea
regimurilor comuniste din Europa a adãugat o altã dimensiune majorã în politica
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Benelux-ului. Evitarea marginalizãrii statelor lor a devenit þinta principalã a gru-
pului Benelux pe parcursul anilor urmãtori, în condiþiile în care integrarea eco-
nomicã europeanã a fost prioritarã pentru acestea ºi în contextul succesivelor
valuri de extindere ale Comunitãþii/Uniunii.
Dupã 1990 a avut loc o „renaºtere a Benelux-ului ca un forum pentru coope-

rare politicã în Uniunea Europeanã“.19 Schimbarea mediului internaþional, sim-
bolizatã de cãderea Zidului Berlinului ºi dezintegrarea sistemului statelor comu-
niste a fost perceputã pozitiv ºi-n acelaºi timp provocator de cãtre þãrile Benelux.
Conºtiente cã aceste evenimente majore pot contribui la crearea unui mediu de
securitate solid pe întregul continent european, prin perspectiva ca fostele state
comuniste sã devinã membre ale Uniunii, þãrile Benelux au „susþinut puternic extin-
derea Uniunii Europene.“20 Pe de altã parte, ele au fost conºtiente cã procesul
extinderii Uniunii spre fostele þãri socialiste va modifica substanþial „natura UE
ºi le va afecta propria lor poziþie… temându-se cã o diversitate sporitã ºi o diver-
genþã a intereselor vor atenua procesul integrãrii, reducând UE la nimic altceva
decât un spaþiu al comerþului liber.“21

A doua provocare majorã pe care þãrile Benelux au avut-o vizavi de extin-
derea Uniunii a fost aceea legatã de scãderea influenþei pe care propriile lor state
o vor avea într-o Uniune Europeanã extinsã. Dacã în Europa celor ºase, cele trei
state reprezentau 29,5% din voturi, în Uniunea celor 15 state, reprezentativitatea
lor a scãzut la 13,7%, pentru ca în UE cu 27 state membre sã mai reprezinte
numai 8,4% din votanþi.22 Aceasta însemna reducerea numãrului propriilor lor
reprezentanþi în structurile decizionale înalte ale Uniunii, în paralel cu reducerea
influenþei efective pe care o mai putea avea asupra strategiei de dezvoltare ulte-
rioare a Uniunii, care în noile condiþii putea fi determinatã mai facil de marile
state din componenþa UE.
În acest context, statele Benelux au fost deosebit de active în cadrul conferin-

þelor interguvernamentale ºi a negocierilor privind tratatele europene. Ele au pre-
zentat numeroase memorandumuri în special în cadrul discuþiilor ºi negocierilor
pentru amendarea tratatelor europene, cu privire la dezvoltarea viitoare a Uniunii.
Interesele ºi îngrijorãrile comune erau reprezentate de „creºterea interguverna-
mentalismului…, de locul statelor mici într-o UE lãrgitã – în mod special în
domeniul Politicii Externe ºi de Securitate Comune – ºi de relaxarea condiþiilor
pentru o «cooperare strânsã»“23. O serie de memorandumuri lansate în anul 1996
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salutau procesul de extindere al Uniunii dar „subliniau nevoia contrabalansãrii
ca adâncire aprofundatã“24 a integrãrii þãrilor membre, insistând asupra unor do-
menii precum piaþa internã, politica externã sau justiþie ºi afaceri interne. Benelux-ul
a avut poziþii comune în cadrul conferinþelor interguvernamentale care au precedat
adoptarea Tratatelor de la Amsterdam ºi Nisa ºi a proiectului Tratatului constitu-
þional european (acesta din urmã respins prin votul olandezilor ºi al francezilor).
Integrarea aprofundatã între cele trei þãri a fost continuatã ºi în aceastã peri-

oadã, în diferite domenii. Unul dintre cele mai importante tratate este Tratatul
Benelux privind intervenþia poliþiei transfrontaliere, semnat în iunie 2004. Acest
tratat prevede o cooperare aprofundatã între forþele de poliþie din cele trei þãri (de
exemplu, poliþiºti din unul dintre cele trei state poate urmãri suspecþi de crimi-
nalitate pe teritoriile celorlalte douã state). Tratatul este prezentat ca model de
cooperare în domeniul afacerilor interne în reuniunile Consiliului Uniunii Euro-
pene25, el nefiind extins nici astãzi la nivelul UE.

Reînnoirea tratatului de funcþionare

Tratatul iniþial de creare a Benelux-ului fusese semnat pentru o perioadã de
50 de ani. În iulie 2008, acesta a fost reînnoit pentru o altã perioadã de 50 de ani.
Noul tratat a deschis calea cãtre noi iniþiative ale celor trei state, pe diferite dime-
niuni ale integrãrii europene, ca prioritãþi fiind stabilite trei domenii pentru o in-
tegrare aprofundatã: piaþa internã ºi uniunea economicã; dezvoltarea sustenabilã;
justiþie ºi afaceri interne.26
Benelux-ul a fost revitalizat prin reînnoirea tratatului de funcþionare ºi ºi-a

asumat în continuare rolul de iniþiator al unor proiecte de integrare aprofundatã.
În condiþiile respingerii tratatului constituþional al UE ºi a altor demersuri de
integrare a statelor membre, Benelux-ul a adoptat tactica integrãrii aprofundate
între cele trei state membre. O serie de politici publice au fost aplicate în cele trei
þãri membre ºi prezentate ca un model al integrãrii aprofundate pentru toate
þãrile membre ale Uniunii.
Scopul declarat al Benelux-ului, aºa cum ºi l-a asumat explicit în declaraþiile

date la finalul summit-urilor, este acela de a „fi un lider sustenabil ºi innovator
în interiorul UE“.27 Amintim aici câteva dintre iniþiativele din diferite domenii
care au fost aplicate în Benelux, unele fiind apoi alicate la nivelul Uniunii, altele
rãmânând pânã astãzi la nivelul de model de integrare pentru întreaga Uniune
Europeanã:
– Realizarea pieþei unificate a electricitãþii anunþatã prin al 55-lea Raport

Annual al Uniunii Economice pentru anul 2010.28
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25 Vezi de exemplu https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14509-2008-INIT/en/pdf
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28 Apud Marc Cohen, op. cit., p. 24, www.benelux-parlement.eu/docs/03_GezamelijkeVerslagen/BNL82
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– Cooperarea în domeniul apãrãrii bazatã pe declaraþia miniºtrilor Apãrãrii
din aprilie 201229, cu al sãu corolar, cooperarea navalã între Belgia ºi Olanda,
cunoscutã sub numele de BENESAM (cu „un comandament integrat, facilitãþi
comune de instruire ºi întreþinere pentru fregate ºi nave vânãtoare de mine“30).
Cooperarea Benelux în domeniul naval este consideratã ºi astãzi un model
pentru o viitoare cooperare în domeniul apãrãrii între þãrile membre.
– Recunoaºterea reciprocã a diplomelor universitare, adoptatã în anul 2015.

Diplomele universitare obþinute în oricare din cele trei state este în mod automat
recunoscutã ºi în celelalte douã þãri. Scopul acestei mãsuri a fost acela de a faci-
lita mobilitatea forþei de muncã, prin eliminarea barierelor administrative31, care
durau, de obicei, câteva luni de zile. Aceastã mãsurã este una care nu este apli-
catã nici astãzi la nivelul întregii Uniuni Europene.
– Cooperarea în lupta împotriva dumpingului social. Summitul Benelux din

februarie 2014 a fost consacrat luptei împotriva dumpingului social. Cele trei þãri
ºi-au asumat „un rol, principal în lupta împotriva fraudei, dumpingului social ºi
exploatãrii în domeniul politicii sociale în interiorul UE“32, guvernele celor trei
þãri angajându-se sã implementeze o serie de mãsuri ºi sã se sprijine reciproc
pentru combaterea fenomenului dumpingului social. Parlamentul European va
adopta o rezoluþie asupra dumpingului social doi ani mai târziu, în septembrie
2016.
– Cooperarea în domeniul afacerilor. În 2015 a fost creatã Masa rotundã pentru

afaceri Benelux, „ce adunã liderii unora dintre cele mai mari companii (în ter-
meni de angajaþi, contribuþie la PIB ºi investiþii)“33, pentru a facilita colaborarea
transfrontalierã între oamenii de afaceri din regiune.
– Benelux Green Deal. În noiembrie 2020, Benelux-ul a anunþat lansarea pla-

nului pentru reducerea emisiilor de carbon, unul dintre cele mai ambiþioase
planuri din întreaga Uniune Europeanã. Realizat împreunã cu oamenii de afaceri
din regiune, planul vizeazã sã „ofere Comisiei Europene ºi statelor membre cu-
noºtinþe valoroase ºi bune practici“34 în domeniu. De altfel, Benelux-ul a fost
una din regiunile care s-au implicat cel mai rapid în lupta împotriva schimbãrilor
climate ºi a transformãrii economiei spre o economie verde, domeniu central al
Planului de redresare European (2021-2027).
Dupã reînnoirea tratatului de funcþionare, Benelux-ul a devenit un actor ºi

mai implicat în dezbaterile europene, care ºi-a prezentat poziþia ca organizaþie în
toate crizele cu care Uniunea a fost confruntatã, ca ºi pe marginea temelor mari
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30 Ibidem.
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of-higher-education-diplomas
32 „Joint Declaration Social Summit BENELUX“, disponibil la https://www.government.nl/documents/

publications/2014/02/13/joint-declaration-social-summit-benelux, accesat la data de 10 iulie 2021.
33 https://www.beneluxbusinessroundtable.org/
34 https://www.beneluxbusinessroundtable.org/benelux-green-deal/



de discuþie aflate la un moment dat pe agenda europeanã. Summit-urile anuale
care au loc atât la nivel de prim miniºtrii cat ºi la nivel de miniºtri dau o coe-
renþã aparte organizaþiei. Summit-ul desfãºurat la nivel de prim miniºtrii în anul
2017 a stabilit prioritãþile pe termen mediu ºi lung ale organizaþiei, rezumate la:
„o piaþã internã europeanã mai integratã, orientatã spre viitor ºi corectã“; „spriji-
nirea industriilor noastre în eforturile lor pentru a deveni pionieri inovativi ºi
sustenabili în interiorul UE“; „schimbul de informaþii ºi date privind piaþa muncii
pentru a lansa politici transfrontaliere privind locurile de muncã“; „maximizarea
cooperãrii strategice ºi a securitãþii operaþionale“; „intensificarea cooperãrii
noastre strânse în domeniul taxelor ºi al afacerilor sociale“; „determinarea de a
face un succes din Europa celor 27 de state membre“; „recunoaºterea necesitãþii
pentru mai multã cooperare în UE în domeniul politicii externe ºi de securitate
comune“35.
Cu tot nivelul ridicat de integrare care existã între cele trei state, pandemia de

COVID-19 declanºatã în Europa în prima parte a anului 2020 a reprezentat o
provocare majorã ºi pentru Benelux. Belgia ºi Þãrile de Jos au acþionat la unison
cu celelalte state membre ale Uniunii prin prioritizarea intereselor naþionale ºi au
închis unilateral graniþele – ceea ce a afectat multiplele domenii de cooperare
transfrontalierã existente în Benelux –, fapt care a atras protestul Luxemburgului,
negociate fiind apoi excepþii privind deplasarea forþei de muncã. Dar chiar ºi
aceastã crizã majorã pentru toate statele lumii ºi pentru Uniunea Europeanã, nu
a condus la o slãbire a organizaþiei, din contrã. Benelux-ul a revenit în spaþiul
public european ca una dintre vocile cele mai puternice în dezbaterile actuale
privind viitorul Uniunii, al transformãrilor economice în sensul economiei circu-
lare, climatice ºi digitale pe care vrea sã le implementeze prin Planul de redre-
sare sau asupra rolului pe care UE trebuie sã-l joace ca actor global în politica
internaþionalã.

Concluzii

Benelux-ul reprezintã regiunea cu cel mai înalt grad de integrare din Uniunea
Europeanã. „În decursul istoriei, organizaþia a arãtat o mare capacitate de flexi-
bilitate prin adaptarea ei însãºi la circumstanþe schimbãtoare“36, ceea ce explicã
capacitatea ei de a rezista în pofida transformãrilor pe care le-a cunoscut Comu-
nitatea/Uniunea Europeanã de la înfiinþarea ei.
În ciuda integrãrii aprofundate pe care o reclamã constant cele trei state

membre, Benelux-ul rãmâne ºi acþioneazã ca o organizaþie. „Benelux-ul… este
din multiplele instrumente de statele membre pentru a se asigura cã interesele lor
naþionale sunt auzite ºi, posibil, luate în considerare.“37 De-a lungul timpului, or-
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36 Ibidem, p. 26.
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ganizaþia a avut o abordare pragmaticã, care a þinut cont de capacitatea ºi puterea
realã a fiecãrui stat în parte pe care le-au maximizat prin concilierea intereselor.
Cele trei state au reuºit sã aibã puncte de vedere comune, constant de-a lungul
timpului, inclusiv în domeniile cele mai sensibile ale integrãrii, cum este de exemplu
politica externã. „Cooperarea lor în domeniul politicii externe este cel mai vizi-
bilã în forma aºa-numitelor memorandumuri Benelux. Prin aceste memorandu-
muri, mai ales cu ocazia conferinþelor interguvernamentale, cele trei state se pre-
zintã pe ele însele ca o coaliþie cu un punct de vedere comun asupra problemelor
majore de pe agenda europeanã.“38

Benelux-ul este o organizaþie unicã prin profilul ºi obiectivele specifice. Ea a
fost creatã pentru intensificarea relaþiilor dintre cele trei state ºi ulterior, obiecti-
vele ei au fost incluse în cadrul larg al integrãrii europene. Benelux-ul are obiec-
tive referitoare numai la relaþiile dintre statele membre ºi în raport cu Uniunea
Europeanã. „Coaliþia Benelux este departe de a fi una exclusivã. Cooperarea
trebuie vãzutã în cadrul unei largi strategii a celor trei state de a-ºi intensifica
relaþiile bilaterale ºi multilaterale cu obiectivul unei mai bune apãrãri a propiilor
lor poziþii naþionale ºi pentru a exercita influenþã asupra viitoarei direcþii de dez-
voltare a UE.“39 Printr-o abordare pragmaticã, cele trei þãri au reuºit sã-ºi maxi-
mizeze influenþa în cadrul Uniunii. Cooperarea aprofundatã atât în domenii mari
cât ºi în domenii niºã, realizatã prin gãsirea punctelor comune de interes ºi a so-
luþiilor care avantajeazã toate cele trei þãri, le-au sporit capacitatea de influenþã
în cadrul UE.
Aceastã soluþie dezvoltatã ºi amplificatã de-a lungul anilor, vinã sã contrazicã

ideea clasicã potrivit cãreia „organizaþiile interguvernamentale internaþionale tind
adesea sã reflecte inegalitãþile de putere dintre naþiunile membre“40. Cele trei þãri
au dezvoltat instrumentul – Benelux ca organizaþie subregionalã – necesar pentru
a-ºi creºte puterea ºi influenþa în cadrul Uniunii. Benelux-ul reprezintã dupã cele
mai recente date numai 1,7% din teritoriul UE (2% dupã ieºirea Marii Britanii
din UE) ºi 5,6% din populaþia totalã dar genereazã 7,9% din Produsul Intern
Brut al Uniunii,41 care a crescut la 8,2% în 202142, în timp ce în domeniul trans-
porturilor, de exemplu, reprezintã 78% din transportul fluvial, 24% din transportul
aerian ºi 21% din transportul maritim43 comunitar. Aceste date vorbesc despre
capacitatea celor trei þãri de a-ºi exercita influenþa în UE, superioarã fiecãrui stat
în parte ºi despre capacitatea lor ca state de a se adapta la schimbãrile care au loc
în cadrul Uniunii ºi al sistemului international, astfel încât sã-ºi menþinã poziþia
privilegiatã pe care au avut-o ca state fondatoare ale primelor comunitãþi europene.
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40 Anthony Giddens, Sociologie, Ediþia a-V-a, Bucureºti, Editura All, 2010, p. 619.
41 https://www.benelux.int/files/7914/8975/8028/benelux_resume_EN.pdf
42 https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/highlighted/cooperation/why_we_need_benelux
43 Ibidem.
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