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PREFAÞÃ

Aveþi în faþa dv. "manualul afacerilor europene", care reprezintã produsul tangibil al
proiectului RO 2002/000-586.03.01.04.02, "Formare iniþialã în afaceri europene pentru
funcþionarii publici din administraþia publicã centralã". Principalul obiectiv al
proiectului a constat în familiarizarea unui grup de maximum 400 de funcþionari publici
care lucreazã în administraþia centralã cu aspectele generale ºi cele specifice legate de
procesul integrãrii europene, respectiv pregãtirea adecvatã a României ºi a
administraþiei pentru viitoarea integrare în Uniunea Europeanã.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului care a avut loc din decembrie 2004
pânã în octombrie 2005, sesiunile de formare au fost susþinute de cãtre 40 de formatori
din Uniunea Europeanã ºi România. Fiecare sesiune a fost susþinutã de cãtre trei
formatori diferiþi. Fiecare cadru universitar din vechile state membre a fost asistat de
cãtre un formator român. Un aspect nou în cadrul proiectului de faþã a constat în faptul
cã reprezentanþi ai administraþiei din noile state membre ºi-au împãrtãºit experienþa
legatã de perioada pre-aderãrii cu colegii lor din România. În acest fel, cursanþii au putut
primi informaþii direct de la sursã, legate de aderare.

Pentru a asigura sustenabilitatea acestui proiect ºi a face materialele de curs accesibile
unei audienþe mai largi, s-a hotãrât elaborarea "manualului afacerilor europene" în
cadrul prezentului proiect. Autorii diferitelor lucrãri incluse în publicaþia de faþã au fost
cu toþii implicaþi în activitãþile de implemetare ale proiectului, având rolul de
formator/intermediar.

Scopul acestui manual este de a servi drept ghid de referinþã pentru  toþi funcþionarii
publici care lucreazã în prezent în administraþia publicã din România (atât la nivel
central cât ºi descentralizat) ºi care sunt implicaþi în mod direct sau indirect în procesul
de aderare care va culmina cu dobândirea calitãþii de membru cu drepturi depline a
României în cadrul Uniunii Europene. 

Fãrã susþinerea profesionalã ºi entuziastã a tuturor celor care ne-au ajutat contribuind la
aceastã publicaþie, nu ar fi fost niciodatã posibil sã finalizãm ºi sã tipãrim la timp acest
document. Suntem deosebit de recunoscãtori unuia dintre partenerii noºtri ºi anume
Universitãþii Catolice din Leuven (Belgia), care a atras participarea unor cadre
universitare specializate pe anumite topici, în cadrul proiectului de faþã. Trebuie
menþionatã ºi dedicarea cu care s-au implicat formatorii români în acest exerciþiu. În
plus, le datorãm mulþumiri acelor funcþionari publici din noile state membre care au fost
de acord sã contribuie la aceastã publicaþie ºi ale cãror intervenþii au fost extrem de
valoroase.

În sfârºit, dorim sã mulþumim Institutului European din România (IER) ºi Delegaþiei
Comisiei Europene din România. Ambele instituþii ne-au susþinut în implementarea
proiectul de faþã urmãrind o abordare clarã, care a rezultat printre altele cu aceastã
publicaþie.

Bucureºti, august 2005,
Din partea echipei de proiect EUROMED

Rolf Hunink, conducãtor de proiect
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CAPITOLUL 1

ISTORIA INTEGRÃRII EUROPENE ªI
CADRUL INSTITUÞIONAL AL UE

Frank Delmartino, Rudolf Hrbek*

1. INTRODUCERE

Un ghid care abordeazã în principal politicile europene necesitã cu siguranþã un capitol
introductiv referitor la ansamblul construcþiei europene.  Ar trebui abordate chestiuni
esenþiale, de pildã:

• Cine a iniþiat procesul de integrare europeanã ºi care sunt etapele acestui proces?
• Care sunt instituþiile ºi actorii principali ai procesului decizional ºi de formulare

a politicilor în UE? ºi, în final,
• Unde ne îndreptãm, þinând cont de actuala operaþiune de extindere ºi de redactarea

unui tratat constituþional?

În baza întrebãrilor de mai sus, procesul de integrare europeanã va fi prezentat mai întâi
dintr-o perspectivã istoricã, aceasta fiind urmatã de o privire de ansamblu asupra
principalelor instituþii ºi procese decizionale ale UE.  În final, operaþiunea actualã de
extindere ºi procesul de „constituþionalizare” vor fi abordate ca dimensiuni
complementare ale „lãrgirii” ºi „adâncirii” Uniunii.

2. PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANÃ ÎN PERSPECTIVÃ ISTORICÃ

2.1. Contextul

Istoria generalã a continentului european din prima jumãtate a secolului douãzeci este
binecunoscutã, aceasta afectând întreaga lume. Cele douã rãzboaie europene (1914-
1918 ºi 1939-1945) s-au transformat treptat în rãzboaie mondiale.  Efectul lor devastator
nu a fost numai fizic, material ºi economic, ci ºi moral. Din acest dezastru se pregãtea
sã se ridice o nouã ordine mondialã, punând accentul pe statul de drept (la nivel
internaþional) ºi pe renunþarea la un etatism excesiv.

Cadrul noii ordini juridice mondiale a fost furnizat de Carta Naþiunilor Unite (1945).
Totuºi, pe continentul european, cu antagonismele sale deschise, trebuia gãsitã o
formulã specificã pentru garantarea relaþiilor paºnice ºi a dezvoltãrii sociale ºi
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economice generale. Economia europeanã era într-adevãr într-o stare foarte proastã, iar
planul Marshall american a fost întâmpinat ca un sprijin decisiv. În urma începerii
Rãzboiului Rece, numai þãrile din Europa Occidentala au beneficiat efectiv de
finanþarea transatlanticã. Totuºi nu s-a profitat de oportunitate pentru instituirea unui
cooperãri transnaþionale sistematice.

Dat fiind etatismul celor mai multe guverne, aºa-numita „miºcare europeanã” avea
rãdãcini mai ales în societatea civilã. Mediul academic, sindicatele, unii politicieni, într-
un cuvânt, militanþi de toate tipurile sprijineau o ordine instituþionalã de tip federal pe
vechiul continent, inclusiv o autoritate supranaþionalã cu puteri efective de garantare a
unei ordini politice ºi economice paºnice ºi stabile.

Rezultatul acestei prime reuniuni a „federaliºtilor” (1948) nu a fost primit cu cãldurã de
guverne. În 1949 a fost înfiinþat un Consiliu al Europei, cuprinzând o Adunare
Parlamentarã ºi o Conferinþã a Miniºtrilor (de Afaceri Externe), dar singura strãpungere
majorã s-a realizat în domeniul drepturilor omului. A fost redactatã ºi adoptatã oficial o
Convenþie, stipulând libertãþile fundamentale ºi precondiþiile statului de drept, aºa cum
sunt înþelese în tradiþia constituþionalã a democraþiilor liberale occidentale. A fost
înfiinþatã o Curte, cu sediul la Strasbourg, pentru supravegherea aplicãrii corecte a
acestora.

Fãrã îndoialã, acest acord marcheazã o erã nouã în cooperarea interguvernamentalã
europeanã. Pe de altã parte, interguvernamentalismul nu merge dincolo de voinþa ºi
dedicarea partenerului cel mai puþin devotat. În condiþiile unui numãr mare de state,
unanimitatea este greu de atins, mai ales în chestiuni politice ºi economice cruciale.
Într-adevãr nu se putea aºtepta realizarea unui tip de integrare transnaþionalã cu totul
nou  de la Consiliul Europei, cu procedura sa decizionalã bazatã pe Adunare.

Aceastã iniþiativã trebuia sã provinã de la un actor cheie, cu legitimitatea ºi autoritatea
moralã de a stabili un nou standard. Propunerea fãcutã la o conferinþã de presã pe 9 mai
1950 de ministrul francez de afaceri externe, Robert Schuman, era intr-adevãr cu totul
nouã. Franþa a propus sã partajeze cu Germania ºi alte þãri interesate competenþele sale
suverane de reglementare în domeniile strategice ale cãrbunelui ºi oþelului. În
conformitate cu formularea francezã, „mise en commun” (punere în comun), urma a fi
înfiinþatã o Comunitate, exercitând competenþe supranaþionale, ºi având o „Înaltã
Autoritate” ca actor decisiv.

Cu excepþia cancelarului german Adenauer, cu care se convenise dinainte, miºcarea
francezã a fost o surprizã pentru toate guvernele europene. Numai SUA fusese
informatã în prealabil, aceasta sprijinind puternic o cooperare mai strânsã între
partenerii europeni. Pe de altã parte, britanicii nu au fost prea entuziasmaþi. Aceºtia nu
priveau cu ochi buni ameninþãrile la adrese puterilor decizionale suverane ale
Parlamentului de la Westminster. Mai mult, relaþia lor cu Europa era ambiguã: cu
siguranþã erau cu Europa; dar erau în Europa? În final, reacþia Marii Britanii ºi a þãrilor
scandinave a fost negativã, în timp ce Italia ºi þãrile Benelux erau pregãtite sã înceapã
negocierile.
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Dintr-o perspectivã istoricã, anul 1950 a cuprins toate condiþiile necesare unui punct de
cotiturã, deschizând calea cãtre integrare: inteligenþa ºi curajul liderilor, puternica
motivaþie a miºcãrii europene, ameninþarea externã a Rãzboiului Rece ºi sprijinul SUA.
Totuºi formula instituþionalã încã mai trebuia modelatã în termeni operaþionali. Acesta
a fost momentul în care Jean Monnet s-a dovedit un negociator abil. Tratatul de la Paris
(1951) a dat naºtere primei instituþii cu adevãrat supranaþionale de pe continentul
european.

2.2. Fundamentele

Dupã ce statele fondatoare au convenit asupra principiului partajãrii drepturilor lor
suverane în domeniul specific al cãrbunelui ºi oþelului, cu alte cuvinte industria grea de
la începutul anilor '50, acordul lor politic trebuia transformat în instituþii ºi proceduri
solide ºi consistente din punct de vedere juridic. Planul iniþial al lui Schuman nu era în
nici un caz concret. „Francezii au planul de a avea un plan” era o remarcã cinicã, dar nu
gratuitã, a britanicilor în acea perioadã. În ochii lui Monnet, acestei „Haute Autorité”
(Înaltã Autoritate) de tehnocraþi ar fi trebuit sã i se acorde toate responsabilitãþile de
reglementare autoritarã a sectorului. Aceºti „eurocraþi” ar fi trebuit numiþi de statele
membre ºi aprobaþi de Consiliul de Miniºtri. Totuºi, dupã numire, nu vor mai accepta
instrucþiuni din partea propriilor guverne ºi vor servi numai interesul european. 

A fost prevãzut un Consiliu de Miniºtri, nu pentru supravegherea Înaltei Autoritãþi, ci
pentru gestionarea implicaþiilor politicilor în domeniul cãrbunelui ºi oþelului asupra
dezvoltãrii economice generale. Tratatul de la Paris era într-adevãr foarte avansat în ceea
ce priveºte transferarea competenþelor de reglementare cãtre Înalta Autoritate
supranaþionalã. Câþiva ani mai târziu, în mai cuprinzãtorul Tratat de la Roma (1957) va
fi introdusã o împãrþire a sarcinilor între funcþiile de iniþiere a politicilor ºi punere în
aplicare, pe de o parte, acordate Comisiei Europene, urmaºa Înaltei Autoritãþi, ºi puterea
decizionalã propriu-zisã atribuitã Consiliului de Miniºtri, pe de altã parte. Comunitatea
Cãrbunelui ºi Oþelului era astfel dotatã cu o formã foarte elaboratã de putere
tehnocraticã.

Destul de remarcabil, acest transfer de autoritate a fost larg acceptat la nivelul societãþii
din acea perioadã, fiind vãzut ca o modalitate de depãºire a dezastruoaselor politici de
stat din trecut, când sectoarele energiei ºi oþelului fuseserã factori determinanþi în
pregãtirea ºi desfãºurarea rãzboaielor. Deºi Înalta Autoritate, condusã de Monnet, era
foarte eficientã, transferul deplin al puterilor de stat cãtre un organism transnaþional
numit nu a mai fost repetatã niciodatã. În primii ani de existenþã, caracterul
supranaþional al procesului de integrare europeanã ajunsese la maximum. La Roma, dar
mai ales dupã Maastricht (1992), puterile semnatare, respectiv guvernele statelor
membre, au refãcut echilibrul dintre supranaþionalism ºi interguvernamentalism. Anii de
aur ai metodei Monnet fuseserã scurþi.
Dupã sublinierea poziþiei unice a Înaltei Autoritãþi, combinând puterea legislativã cu cea
executivã, deºi într-un domeniu „tehnic”, nu ar trebui uitãm un al treilea ºi un al patrulea
actor. Chiar de la început, fusese prevãzutã o Adunare Parlamentarã, ca important organ
consultativ. Delegaþii parlamentelor naþionale din cele ºase state membre erau consultaþi
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cu privire la toate propunerile legislative. Iniþiativele europene trebuiau într-adevãr sã fie
în armonie cu politicile naþionale ºi invers. Dupã Consiliul de Miniºtri, membrii
Parlamentului erau consideraþi parte a unei reþele de informare reciprocã, consultare ºi
implicare (limitatã) în procesul decizional. Acest rol semnificativ, deºi nu decisiv, din
primii ani ai Comunitãþii Europene a marcat perceperea Parlamentului European (PE)
de publicul general. Deºi ales prin vot direct din 1979, puterile fiindu-i extinse de toate
modificãrile tratatelor care au avut loc începând cu 1986, PE încã nu are rolul central
din viaþa politicã al parlamentelor democraþiilor naþionale. 

Pe de altã parte, Curtea de Justiþie a fost un actor crucial, chiar de la începutul procesului
de integrare. Autoritatea sa în soluþionarea disputelor juridice, implicând frecvent statele
membre, nu a fost chestionatã niciodatã. Mai mult, prin interpretarea tratatelor într-un
mod consistent pro-integraþionist, a contribuit la crearea unui corpus solid de drept
european. Nu ar trebui subestimat efectul stabilizator al standardelor ºi procedurilor
juridice – aºa-numitul „acquis comunitar” – asupra unei Comunitãþi/Uniuni deseori
zguduite de tulburãri politice.

În ciuda schimbãrilor majore, aceºti patru actori fost prezenþi în ultimii cincizeci de ani
ºi încã formeazã scheletul instituþional al Uniunii. Existã o continuitate izbitoare în
aceastã privinþã, deºi numãrul de membri a crescut în mod dramatic ºi competenþele
acoperã în prezent aproape întregul spectru de politici publice.

2.3. De la „politica înaltã” la integrarea economicã

O ilustrare dureroasã a limitelor integrãrii europene a fost datã de eºecul tratatului
privind Comunitatea Europeanã de Apãrare. În perioada „euroforicã” de la începutul
anilor '50, primul ministru francez René Pléven a vrut sã instituite o capacitate de
apãrare cu adevãrat europeanã bazatã pe cooperarea sistematicã în domeniul politicii
externe. Datã fiind ameninþarea externã a confruntãrii Est-Vest, s-a ajuns la un acord
între cele ºase state membre, aplicând în esenþã formula Monnet domeniului „politicii
înalte”. Totuºi, Tratatul privind Comunitatea Europeanã de Apãrare (1952) nu a mai fost
ratificat. Distanþându-se de perspectiva propriului guvern, parlamentul francez a respins
proiectul (1954).

Eºecul instituirii unei politici externe ºi de apãrare comune a fost resimþit foarte
puternic. Se pierduse o oportunitate uriaºã de suplimentare a tehnocraticei Comunitãþi a
Cãrbunelui ºi Oþelului cu o suprastructurã politicã. Decepþia era atât de puternicã, încât
mulþi se îndoiau cu privire la viitorul proiectului de integrare.

În acele momente de crizã iniþiativa a fost preluatã de statele Benelux. Reunindu-se la
Messina (Sicilia) în 1955, miniºtrii afacerilor externe au convenit asupra concentrãrii
atenþiei lor încã o datã asupra „politicii joase”, respectiv  integrarea economicã. În
aceastã privinþã, oportunitãþile de la jumãtatea anilor '60 intrau în douã categorii: pe de
o parte, disponibilitatea tehnologiei nucleare în scopuri civile, în special ca sursã de
energie, ºi pe de altã parte conºtientizarea crescândã a faptului cã scãderea tarifelor
vamale între cei ºase le va stimula relaþiile comerciale ºi în final dezvoltarea economicã
globalã a acestora. În consecinþã, a fost instituitã o Comunitate a Energiei Atomice
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(numitã de obicei Euratom), abordând chestiuni de reglementare, inclusiv mãsuri de
siguranþã, precum ºi în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii. Au fost fondate centre de
cercetare transnaþionalã, impulsionând acest sector industrial în creºtere.

A doua Comunitate instituitã a fost Comunitatea Economicã Europeanã (CEE) care, în
cursul anilor, va deveni portdrapelul procesului de integrare. Iniþiatã ca o uniune vamalã
de succes la sfârºitul anilor '50 ºi începutul anilor '60, aceasta a evoluat treptat într-o
piaþã comunã în anii '60 ºi '70. La sfârºitul anilor '80, Comisia Delors considera ca primã
prioritate finalizarea acesteia. Uniunea Economicã ºi Monetarã (UEM), incluzând o
monedã unicã pentru cele mai multe state membre, este ultima etapã, iniþiatã în anii '90
(Maastricht, 1992). În timp ce majoritatea minelor de cãrbune s-a închis între timp, iar
utilizarea energiei nuclearã este în prezent controversatã, CEE a fost o poveste de
succes, al cãrei final încã nu a fost atins. Încã mai este mult de fãcut pentru garantarea
deplinã a celor „patru libertãþi”: libera circulaþie a persoanelor ºi bunurilor, capitalurilor
ºi serviciilor. Armonizarea fiscalã între statele membre, de exemplu, este încã într-o fazã
embrionarã.

În orice caz, prin renunþarea pentru un anumit timp la „politica înaltã” ºi urmãrind
proiecte mai puþin simbolice, chiar dacã foarte eficiente, liderii europeni luau o decizie
istorica cu consecinþe cu bãtaie lungã. Procesul de integrare va urma aceastã cale în anii
'60, '70 ºi '80: o strategie de pragmatism, concentrându-se pe profilul de organizaþie
economicã transnaþionalã de succes. Destul de multe naþiuni pragmatice vor fi atrase de
aceastã „piaþã comunã”, dupã cum era numitã CEE în acea perioadã. Numai dupã o
schimbare radicalã a ordinii internaþionale (1989-1991), imaginea de ansamblu se va
reechilibra. Astfel, de fapt, Uniunea politico-economicã din prezent, aflatã în cãutarea
unui statut constituþional, nu este în întregime nouã. În perspectiva noastrã, obiectivele
perioadei fondatoare sunt iarãºi la ordinea zilei, chiar dacã într-un context fundamental
diferit.

Tratatul de la Roma, semnat în mod solemn pe 25 martie 1957, este vãzut pe bunã
dreptate ca strãpungerea decisivã a procesului de integrare dupã criza de la jumãtatea
anilor '50. Deºi se concentreazã pe principiile esenþiale ale pieþei comune ºi pe diversele
politici ce urmau a fi elaborate, în primul rând în domeniul agriculturii, tratatul
precizeazã în preambul cã statele membre sunt hotãrâte „sã punã bazele unei uniuni tot
mai strânse între popoarele europene”.  Aceastã formulare a fost pãstratã în toate
versiunile actualizate ºi a fost preluatã în articolul 1 din Tratatul privind Uniunea
Europeanã (1992) ca o esenþialã declaraþie de misiune. Aceasta ilustreazã caracterul
deschis al Tratatului de la Roma: este realizatã o serie de aranjamente concrete ºi se
asumã angajamente, dar acestea trebuie considerate ca o etapã într-un proces continuu.
Într-un cuvânt, Tratatul de la Roma a fost o piatrã de hotar pentru instituþiile ºi politicile
europene, dar ºi o trambulinã pentru dezvoltarea viitoare.

2.4. Finalizarea, adâncirea, lãrgirea

Impactul generalului de Gaulle ca lider dominant în arena europeanã (1958-1969) nu a
fost benefic pentru expansiunea dinamicã a tinerei Comunitãþi Europene. Acesta a
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insistat asupra caracterului interguvernamental al proiectului de integrare, displãcându-
i îndrumarea supranaþionalã de la „Bruxelles”. Comunitatea Europeanã era vãzutã ca o
„zonã de influenþã” unde Franþa îºi putea exercita conducerea politicã. Din aceastã
perspectivã, au fost luate unele iniþiative unilaterale, de exemplu, aºa-numitul Plan
Fouchet (1961), cu privire la cooperarea politicã, urmãrind instituirea unei Comunitãþi
Politice. Totuºi partenerii erau suspicioºi, deoarece aveau senzaþia cã discursul nu era
orientat în mod autentic cãtre o consistenþã internã mai mare, ci mai degrabã dorea sã-i
provoace pe britanici ºi pe „aliaþii” transatlantici. Astfel, când guvernul britanic a arãtat
în mod repetat un interes de a adera la Comunitate (1963 ºi 1967), generalul s-a opus în
mod deschis.

Imediat ce de Gaulle a demisionat în 1969, au apãrut noi speranþe cu privire la adâncirea
ºi lãrgirea procesului de integrare. La un summit istoric al celor ºase de la Haga
(decembrie 1969), noul preºedinte francez, Georges Pompidou, nu ºi-a dezamãgit
partenerii. S-a argumentat cã, în primul rând, Comunitatea ar trebui sã finalizeze piaþa
internã decisã prin Tratatul de la Roma. Mai mult, ar trebui sã-ºi adânceascã profilul
prin preluarea unor noi domenii ºi, în sfârºit, ar trebui sã-ºi lãrgeascã orizontul prin
deschiderea faþã de potenþiali noi membri.

În privinþa adâncirii, au fost luate în considerare douã domenii: uniunea economicã ºi
monetarã, pe de o parte, ºi cooperarea politicã, pe de alta. Pentru ambele chestiuni a fost
numit câte un comitet de experþi. Cel cu privire la UEM era prezidat de primul ministru
din Luxemburg, Pierre Werner, acesta prezentând în 1970 o recomandare cu privire la o
uniune monetarã mai strânsã. Totuºi, sistemul monetar a suferit de pe urma tulburãrilor
din anii '70 ºi '80. De-abia la Maastricht (1992) Tratatul privind Uniunea Europeanã
introducea oficial UEM, iar moneda unicã devenea în sfârºit funcþionalã în 1999, la
aproape 30 de ani de la recomandarea lui Werner.

Comitetul pentru cooperarea politicã nu vroia sã fie prins în capcana vechii dezbaterii
asupra partajãrii suveranitãþii în politica înaltã. Prezidat de un diplomat belgian, Pierre
Davignon, comitetul a sugerat lãsarea cooperãrii politice sistematice pe seama
„profesioniºtilor”, în acest caz directorii de afaceri politice din cele ºase ministere de
externe. Aceºtia urmau sã se întâlneascã în mod regulat pentru a încerca sã-ºi
coordoneze poziþiile. Era o alegere deliberatã a unui profil scãzut de cooperare politicã,
pânã când venea momentul unor declaraþii mai deschise. Ca ºi pentru UEM, politica
externã ºi de securitate comunã (PESC) urma a fi (re)introdusã la Maastricht, dar se
baza pe mulþi ani de consultãri diplomatice în comitetul politic.

Extinderea Comunitãþii a fost altã decizie a summit-ului de la Haga. În primul rând,
Marea Britanie ºi alþi membri ai Asociaþiei Europene a Liberului Schimb (AELS):
Irlanda, Danemarca ºi Norvegia (1973). Totuºi alegãtorii norvegieni nu ºi-au urmat
guvernul ºi au respins tratatul de aderare într-un referendum, la fel cum vor face peste
douãzeci de ani (1994).
Este important de menþionat cã fiecare etapã de extindere a avut un efect în sensul unei
valori adãugate economico-politice ºi, în anumite cazuri, prin creºterea disparitãþilor
dintre þãrile mai prospere ºi cele mai puþin dezvoltate, cel puþin din punct de vedere
economic. Primirea Greciei (1981) ºi a Spaniei ºi Portugaliei (1986) a fost semnificativã
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în acest sens. Mai recent (1995), odatã cu aderarea a trei þãri cu un PIB ridicat – Austria,
Finlanda, Suedia – s-a demonstrat iarãºi atractivitatea pieþei unice faþã de formula mai
lejerã a AELS. Cea mai nouã extindere (2004) cu zece þãri, în principal din Europa
Centralã ºi de Est, a pus la încercare, mai mult ca oricând, capacitatea de asimilare a
Uniunii.

Dincolo de aceastã dimensiune economicã, fiecare nou stat membru are agenda ºi
sensibilitãþile politice proprii. Euroscepticismul anumitor britanici este binecunoscut,
dar ar trebui reþinut cã cei mai mulþi nou-veniþi au aderat la comunitatea economicã, nu
la uniunea politicã. Între axa franco-germanã, în cele mai multe cazuri susþinutã de þãrile
Benelux ºi Italia, cu alte cuvinte „pãrinþii fondatori”, ºi noile state membre existã
deseori o diferenþã fundamentalã în perceperea proiectului european. Timp de aproape
un sfert de secol (1950-1973), cele ºase state membre au construit o „tradiþie de
familie”, mai bine sau mai rãu, dar în mod evident cu un anumit grad de angajament
reciproc. Odatã cu lansarea exerciþiului de extindere, a apãrut o „Europã de a doua
generaþie”, mai puþin dogmaticã ºi mai pragmaticã.

În orice caz, acest stil pragmatic poate fi observat în modul în care Comunitatea a
abordat noi domenii de formulare a politicilor. Deoarece Tratatul de la Roma era
considerat sacrosanct în cursul anilor '60 ºi '70, nu puteau fi incorporate noi dimensiuni
ale integrãrii economice. Singurele schimbãri instituþionale majore ale acelei perioade
s-au referit la executivul european (1965) ºi Parlamentul European (1979). Celor trei
Comunitãþi li s-a dat o singurã structurã de conducere: o singurã Comisie ºi un singur
Consiliu de Miniºtri, în timp de Adunarea Parlamentarã a devenit un Parlament ales în
mod direct.

Referitor la conþinut, totuºi, de exemplu în privinþa recentei conºtientizãri a dimensiunii
ecologice, a necesitãþii unor politici de dezvoltare regionalã, a unei strategii consistente
de cercetare etc., nu au apãrut noi dispoziþii în tratat decât din 1985-1986, prin adoptarea
aºa-numitului Act Unic European. Astfel, Comunitãþii i-au fost acordate competenþe
legislative ºi s-au instituit fonduri ºi programe care au contribuit semnificativ la
diversificarea spectrului de politici. CEE a fost mai mult decât o simplã autoritate de
reglementare; a fost activã în multe privinþe, apropiindu-se din ce în ce mai mult de
profilul unui stat al bunãstãrii. În special Comisia Delors a contribuit la aceastã imagine.
Pe lângã angajamentul sãu faþã de piaþa unicã, ce urma a fi realizatã pânã în 1992,
Jacques Delors a susþinut o abordare „voluntaristã”: o politicã ce urmãrea nu numai sã
reglementeze, ci ºi sã schimbe societatea. Sub coordonarea sa, Comisia a preluat
conducerea în modernizarea diferitelor politici ale Comunitãþii.  Totuºi, lipsea un cadru
instituþional actualizat – un tratat. În urma evenimentelor din 1989, s-a oferit
oportunitatea neaºteptatã a unui cu totul nou Tratat privind Uniunea Europeanã.

2.5. De la Comunitate la Uniune

Implozia regimurilor comuniste din Europa Centralã ºi de Est (1989), urmatã de
dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, a luat prin surprindere Europa Occidentalã.
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Pentru cei 12 membri de atunci ai CEE, provocarea era imensã. Reunificarea germanã
a arãtat cât de complexã ºi costisitoare putea sã fie „integrarea” unei societãþi foste
comuniste. O extindere cu „cealaltã jumãtate a Europei” ar fi depãºit cu mult
experienþele anterioare, precum aderarea Spaniei ºi Portugaliei.

Dar chiar în afarã de dimensiunea economico-financiarã, instituþiile nu fuseserã
proiectate pentru o cuprinzãtoare organizaþie paneuropeanã, abordând o gamã largã de
politici. Obiectivele ºi strategiile Comunitãþilor nu ar trebui reformulate în mod
fundamental þinând cont de viitoarea extindere? Cel puþin aceasta a fost opinia
pãrinþilor fondatori, cele ºase þãri membre iniþiale. Considerând provocarea externã o
ºansã neaºteptatã, aceºtia au insistat asupra organizãrii unei conferinþe
interguvernamentale pentru modelarea unei Uniuni Europene pe o bazã largã ºi nouã.

Se putea aºtepta ca nu toþi cei care au luat parte la negocierile de la Maastricht (1991-
1992) sã fie la fel de entuziaºti ca germanii ºi francezii în acordarea unui profil politic
vizibil CEE. În special conservatorii britanici, conduºi de John Major, nu erau pregãtiþi
sã accepte transformarea Comunitãþii într-o federaþie propriu-zisã. Denumirea acesteia
o Uniune nu a contribuit foarte mult la mãrirea claritãþii, dar cel puþin era un nume nou,
subliniind în mod simbolic caracterul inovator ºi impulsul Tratatului.

Într-adevãr, mai important decât „numele jocului” era extinderea semnificativã a
orizontului de politicã al nou-createi Uniuni. Orientarea în principal economicã a
Comunitãþilor a fost extinsã cu douã noi dimensiuni: politica externã, inclusiv
securitatea internaþionalã, ºi securitatea internã. „Maastricht” trebuie vãzut ca punctul
de plecare al unei evoluþii decisive pentru întregul caracter al Uniunii ca structurã
politicã. Înscriindu-ºi în noul tratat angajamentul faþã de o Uniune Economicã ºi
Monetarã, inclusiv o bancã centralã ºi o monedã unicã, ºefii de stat ºi de guvern îºi
modernizau cooperarea politicã de profil scãzut la statutul de politicã comunã, adãugând
o nouã ramurã: cooperarea în domeniul justiþiei ºi afacerilor interne.

Iniþial, politica externã ºi de securitate comunã (PESC) era mai mult la nivel declarativ,
deºi destul de ambiþioasã, incluzând „stabilirea, în perspectivã, a unei politici de apãrare
comune, care ar putea conduce la o apãrare comunã”. Treptat, dupã evenimentele
dezastruoase din Bosnia, în „ograda” UE, urmãtorul Tratat de la Amsterdam (1997) va
întãri capacitãþile operaþionale ale PESC. ºi în domeniul justiþiei ºi afacerilor interne, în
ciuda obiectivului de a crea un spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie, începuturile au
fost modeste, dar de o importanþã simbolicã ridicatã. Organizarea judiciarã ºi a poliþiei,
ca ºi ministerele de interne ºi justiþie, fusese privitã ca unul din puþinele bastioane încã
neatinse de procesul de europenizare. Totuºi, dupã „explozia” de miºcãri migratorii ºi
creºterea criminalitãþii transfrontaliere din anii '90, au fost fãcute noi aranjamente ºi au
fost înfiinþate noi organizaþii, precum Europol ºi Eurojust.
Mai mult, cadrul instituþional ºi procesul decizional au fost revizuite în mod
fundamental. În sfârºit, au fost introduse anumite concepte ºi principii, precum
principiul subsidiaritãþii ºi noþiunea cetãþeniei. Totuºi, aceste realizãri de la Maastricht
ºi tratatele care au urmat – Amsterdam (1997) ºi Nisa (2000) – sunt incluse în partea a
treia a prezentei contribuþii.
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3. ACTORII ªI INSTITUÞIILE PRINCIPALE ÎN PROCESUL DECIZIONAL
ªI DE FORMULARE A POLITICILOR UE

Procesul de formulare a politicilor în Uniunea Europeanã este extrem de complex, datã
fiind marea varietate a politicilor, diversitatea intereselor, numãrul de state membre
implicate ºi caracterul specific al procesului decizional transnaþional. Într-adevãr, UE nu
este un stat clasic, unde politicile sunt decise în dialogul dintre guvern ºi parlament. De
la începuturile procesului de integrare europeanã, unui al treilea partener crucial,
Comisia (iniþial Înalta Autoritate), i s-a acordat sarcina iniþierii ºi punerii în aplicare a
politicilor. De aceea, vom sublinia în primul rând poziþia specificã a Comisiei Europene,
înainte de a trece la rolul celorlalþi actori cheie: Parlamentul, Consiliul ºi Curtea de
Justiþie.

3.1. Comisia Europeanã

Profilul Comisiei a evoluat în cursul anilor. În opinia pãrinþilor fondatori, Comisia
consta dintr-un grup limitat de „tehnocraþi”, respectiv experþi profesioniºti, numiþi de
guvernele lor, dar servind în mod exclusiv interese europene. Aceºti comisari ar putea fi
comparaþi cu guvernatorii bãncilor centrale, numiþi de guvernele lor, pãstrând însã o
distanþã criticã faþã de acestea. Deºi nealeºi, legitimitatea lor provenea din calitatea
procesului decizional ºi a politicilor elaborate.

Aceastã filozofie iniþialã este încã valabilã, dar dimensiunea organizaþiei a fost
modificatã în mod dramatic în urma extinderii Uniunii. Fiecare dintre cele 25 (în curând
27) state membre este reprezentat în Comisie. Totuºi luarea deciziilor se face colectiv.
Mai mult, un personal de funcþionari publici înalt calificaþi sprijinã acest colegiu de
comisari. Împãrþitã în direcþii generale (DG), aceastã birocraþie este braþul operativ al UE.

În ciuda acestor aparenþe, Comisia nu este un guvern în sensul tradiþional. Rolul sãu se
concentreazã pe funcþiile de pregãtire ºi propunere a politicilor, precum ºi de punere în
aplicare a acestora. Luarea propriu-zisã a deciziilor þine de statele membre, cel mai des
în interacþiune cu Parlamentul European. Cu alte cuvinte, dacã dinamica procesului de
formulare a politicilor intrã în sarcina Comisiei, guvernele statelor membre ºi
Parlamentul European sunt decidenþii finali.

3.2. Consiliul de Miniºtri ºi Consiliul European

În contrast cu Comisia, devotatã intereselor „europene”, se considerã cã statele membre
promoveazã interesele naþionale. Consiliul de Miniºtri ºi Consiliul European sunt
într-adevãr reprezentanþii supremi ai statelor constitutive ale Uniunii. În mod foarte
corect, acestea sunt numite „stãpânii tratatelor”, deoarece toate aranjamentele de bazã
se fondeazã pe consensul lor. Totuºi, în practica zilnicã a formulãrii politicilor, aceºtia
sunt doar unul din cei trei actori majori, chiar dacã unul crucial.

De fapt, interesul european ºi interesele naþionale sunt în cele mai multe cazuri
convergente. De aceea, Consiliul nu este prin definiþie oponentul Comisiei sau
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Parlamentului, dar poate accentua alte aspecte ºi mai ales doreºte sã limiteze
cheltuielile. În orice caz, Consiliul, cu numeroasele sale comitete de lucru ºi cu grupul
sãu de reprezentanþi permanenþi ai statelor membre (COREPER) este o contragreutate
a puterii tehnocratice a Comisiei.

Miniºtrii se întâlnesc în diverse configuraþii. Consiliul „Afaceri Generale”, compus din
miniºtrii afacerilor externe, abordeazã chestiunile de naturã generalã. La fel de
importante sunt anumite reuniuni „specializate”: de exemplu, miniºtrii de economie ºi
finanþe (ECOFIN), miniºtrii agriculturii ºi pescuitului, miniºtrii afacerilor externe,
responsabili de politica externã ºi de securitate comunã europeanã. Pe lângã reuniunile
regulate, oficiale, cele neoficiale exploreazã posibilitãþile de realizare a consensului în
principalele probleme aflate la ordinea zilei.

Începând cu 1974, ºefii de stat ºi de guvern se reunesc ºi în mod regulat (de 4 ori pe an),
discutând chestiuni strategice ºi dezvoltarea generalã a Uniunii. În mod treptat,
„reuniunile la vârf” ale acestora s-au oficializat. În consecinþã, „Consiliul European”,
dupã cum este denumitã reuniunea acestora, devine o instituþie separatã, un fel de organ
decizional suprem. Tratatul Constituþional subliniazã rolul sãu ºi a introdus o
preºedinþie permanentã a Consiliului European. Între timp, reuniunile Consiliului de la
toate nivelurile sunt conduse de o preºedinþie rotativã.

3.3. Parlamentul European

Dupã cum am vãzut în prezentarea istoricã, încã de la începuturile procesului de
integrare europeanã a funcþionat o adunare parlamentarã. La sfârºitul anilor '70 a avut
loc o dublã „emancipare”. Pe de o parte, alegerea directã a Parlamentului (1979) a
contribuit la legitimitatea democraticã a acestuia, în timp ce pe de altã parte, puterile
sale au crescut cu fiecare reformã a tratatului, începând cu Actul Unic European. Au fost
elaborate proceduri pentru implicarea semnificativã a PE în procesul decizional.
Procedura de codecizie a fost introdusã la Maastricht (1992), dar domeniul sãu de
aplicare este în curs de extindere. În prezent, PE este un partener egal al Consiliului de
Miniºtri în ceea ce priveºte deciziile referitoare la o gamã largã de chestiuni ºi politici,
în special în domeniile sociale ºi economice.

Competenþele PE pot fi comparate cu cele ale parlamentelor din sistemele politice
democratice. Acestea cuprind urmãtoarele funcþii:

• Control: discuþii politice ºi supraveghere bugetarã. La limitã, poate fi retrasã
încrederea acordatã Comisiei Europene, determinând demisia acesteia;

• Legislaþie: PE este implicat în elaborarea legislaþiei europene, chiar dacã prin
proceduri diferite în funcþie de subiect (de la consultare la cooperare ºi
codecizie);

• Putere bugetarã: bugetul UE trebuie stabilit de Consiliu ºi de Parlament;
• Aviz conform: acordurile cruciale, precum acceptarea unor noi state membre ºi

numirea preºedinþilor ºi membrilor Comisiei Europene, trebuie acceptate de PE.

O datã pe lunã au loc sesiuni plenare la Strasbourg, în timp ce reuniunile pe comisii ºi
grupuri parlamentare au loc la Bruxelles, douã sãptãmâni pe lunã. Ca în toate
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parlamentele, analiza detaliatã a politicilor propuse ºi a textelor legislative este de o
importanþã majorã.

Deºi membrii Parlamentului European sunt aleºi în circumscripþii naþionale (sau
subnaþionale) printr-un sistem proporþional, pentru un mandat de cinci ani, aceºtia nu
reprezintã în primul rând interesele naþionale, ci interesul european în ansamblu. De
aceea, grupurile politice nu sunt naþionale, ci mai curând ideologice.

3.4. Curtea Europeanã de Justiþie

Cu sediul în Luxemburg, CEJ ºi-a construit de-a lungul anilor o reputaþie solidã, nu
numai în privinþa soluþionãrii disputelor juridice, ci ºi în domeniul interpretãrii
autoritare a dreptului european. Într-adevãr, nu ar trebui uitat cã aplicarea zilnicã a legii
este în primul rând responsabilitatea instanþelor ºi agenþiilor naþionale. Astfel cã
judecãtorii „naþionali” consultã destul de frecvent CEJ înainte de emiterea verdictului.

În urma cauzelor aduse în faþa Curþii de la Luxemburg ºi a interpretãrilor date la cererea
instanþelor naþionale, s-a dezvoltat o întreagã „jurisprudenþã”, un corpus consistent de
drept european care suplimenteazã tratatele. Cel mai bine cunoscut exemplu al
impactului CEJ asupra înþelegerii de sine a Uniunii este principiul conform cãruia
dreptul european are prioritate (supremaþie) asupra dreptului naþional. Aceastã decizie a
Curþii a fost în sfârºit integratã ca un principiu de bazã în Tratatul Constituþional.

În 1989 s-a înfiinþat un Tribunal de Primã Instanþã pe lângã Curtea de Justiþie, lãsând
mai mult spaþiu CEJ pentru dezbaterea cazurilor celor mai semnificative. Numãrul de
cazuri este într-adevãr ridicat. De aceea, fiecare stat membru este reprezentat de un
judecãtor în fiecare instanþã. Deciziile sunt emise de „camere”, cele mai multe având
între 3 ºi 5 judecãtori.

Pe scurt, CEJ nu este numai formal o instituþie a UE. Este ºi un actor crucial, datã fiind
vigilenþa sa constantã în aplicarea statului de drept ºi contribuþia sa la formarea unui
cadru juridic consistent.

3.5. Alte instituþii ºi organisme 

Datã fiind dimensiunea limitatã a acestei contribuþii, vom menþiona numai pe scurt
câteva alte instituþii ºi organisme:

• Curtea de Conturi Europeanã, cu sediul în Luxemburg, controleazã cheltuielile
UE ºi raporteazã Parlamentului European.

• Banca Centralã Europeanã, cu sediul în Frankfurt, are o autoritate deplinã
asupra politicii monetare a monedei unice, euro.

Au fost instituite douã organisme consultative care oferã recomandãri Comisiei,
Consiliului ºi Parlamentului cu privire la cele mai multe politici sociale ºi economice:
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• Comitetul Economic ºi Social (ECOSOC) are o tradiþie îndelungatã (Tratatul de
la Roma) de implicare a „partenerilor sociali”, respectiv angajatori, sindicate ºi
organizaþii profesionale, în formularea politicilor.

• Comitetul Regiunilor este mai recent (Tratatul de la Maastricht) ºi este alcãtuit
din reprezentanþii unitãþilor teritoriale: regiuni ºi municipii. Acestea se
concentreazã mai mult pe coeziunea teritorialã a politicilor ºi pe aplicarea
principiului subsidiaritãþii.

Destul de multe sarcini executive ale Uniunii au fost „descentralizate” cãtre agenþii
sau oficii, cãrora fie li s-a dat o sarcinã de reglementare, fie una de sprijin, prin
furnizarea de consiliere ºtiinþificã. Iatã câteva exemple:

• Oficiul pentru armonizarea Pieþei Interne, situat în Alicante;
• Centrul ºtiinþific din Ispra;
• Agenþia de Mediu din Copenhaga.

4. ADÂNCIRE ªI LÃRGIRE: PROCESUL DE CONSTITUÞIONALIZARE ªI
EXTINDERE

Tratatul privind Uniunea Europeanã (TUE), numit în mod obiºnuit Tratatul de la
Maastricht (1992), a creat bazele atât pentru o revizuire fundamentalã a tratatelor, cât ºi
pentru extinderea Uniunii. Dupã cum am vãzut în prezentarea istoricã, schimbãrile de
regim din Europa Centralã ºi de Est au indicat în mod clar cã Uniunea va cuprinde într-
un viitor previzibil cea mai mare parte a continentului european. De aceea au trebuit
introduse anumite inovaþii cruciale. 

În aceastã a treia parte a contribuþiei noastre vom sublinia în principal conceptele ºi
principiile noi ºi le vom lega de actuala dezbatere constituþionalã.

4.1. Inovaþii apãrute dupã Maastricht

Principalele inovaþii sunt în numãr de cinci:

Principiile politice sunt menþionate pentru prima datã în mod explicit în tratate:
„Uniunea se întemeiazã pe principiile libertãþii, democraþiei, respectãrii drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, precum ºi ale statului de drept, principii care sunt
comune statelor membre” (articolele 6 ºi 7 din Tratatul TUE). Ultimul element aratã în
mod clar cã inovaþia acestei dispoziþii nu stã în enumerarea principiilor, ci în solicitarea
respectãrii de statele membre (ori candidate) a fundamentelor politice ale Uniunii. De
aceea, articolul 7 sancþioneazã orice „încãlcare gravã ºi persistentã” a acestor principii,
de exemplu prin excluderea unui stat de la procesul decizional. Este evident cã
principiile politice au fost formulate în perspectiva viitoarei extinderi. Aplicarea lor este
una din principalele condiþii ale aderãrii, aºa-numitele criterii de la Copenhaga (1993).
Totuºi în ultimii ani ºi statele membre vechi au fost la rândul lor supuse acestor criterii,
deºi (încã) nu prin aplicarea procedurii de la articolul 7. Destul de clar, UE este vãzutã
ca o democraþie politicã ce aplicã statul de drept ºi protejeazã drepturile ºi libertãþile
individuale ºi colective.
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Un al doilea principiu, principiul subsidiaritãþii, este legat de împãrþirea sarcinilor
între Uniune ºi statele sale membre (articolul 5). În esenþã, Comunitatea nu ar trebui sã
ia mãsuri „decât în cazul ºi în mãsura în care obiectivele acþiunii preconizate nu pot fi
realizate în mod satisfãcãtor de statele membre, însã pot fi realizate mai bine la nivel
comunitar datoritã dimensiunilor sau efectelor acþiunii preconizate”. Cu alte cuvinte, în
loc sã impunã o delimitare juridicã strictã a domeniilor de implicare a Uniunii, tratatul
a oferit Comisiei, Consiliului ºi Parlamentului un principiu orientativ pentru elaborarea
(sau nu) a unor politici noi. Aceastã flexibilitate de interpretare nu aminteºte de un tratat
tradiþional între state, ci mai curând de un spaþiu comun de formulare a politicilor.

Una din cele mai izbitoare inovaþii este introducerea cetãþeniei europene (articolele 17-
22). Tuturor resortisanþilor statelor membre li s-a acordat aceastã identitate politicã
suplimentarã ºi drepturile aferente acesteia: dreptul de a circula ºi de a se stabili în mod
liber în Uniune, dreptul de a vota ºi de a fi ales la nivel municipal ºi european (alegerile
pentru Parlamentul European) în þara domiciliului efectiv, dreptul de a solicita protecþie
diplomaticã ºi consularã de la orice stat membru al Uniunii, în cazul în care propriul stat
nu este reprezentat într-o þarã terþã. Astfel, cetãþenia unionalã nu este doar o valoare
simbolicã. Ia formã astfel o comunitate transnaþionalã, bazatã pe anumite drepturi ºi
libertãþi. Deoarece opinia publicã danezã nu a fost încântatã de aceastã dublã identitate,
a fost negociatã o clauzã de derogare, iar Tratatul de la Amsterdam (1997) a afirmat în
mod clar cã „cetãþenia Uniunii suplimenteazã, nu înlocuieºte cetãþenia naþionalã”.

Puterile de codecizie acordate Parlamentului European la Maastricht pot fi vãzute
ca un alt pas înainte în domeniul legitimitãþii politice. Uniunea se îndepãrteazã treptat
de un proces decizional tehnocratic, mergând în direcþia unui impact decisiv al
reprezentanþilor direct aleºi ai cetãþenilor.

În sfârºit, dispoziþiile privind cooperarea mai strânsã precizeazã cã a fost pregãtit un
scenariu pentru cazul în care procesul de integrare se diferenþiazã (articolele 43-45). Un
cerc interior de þãri ar putea-o lua înainte într-un anumit domeniu, în timp ce celelalte
þãri sunt libere sã se alãture ulterior. Deºi aceastã procedurã nu a fost încã utilizatã,
inserarea sa în tratat aratã voinþa politicã de a nu încetini procesul de integrare la nivelul
ritmului celor mai puþin dedicate state membre.

Tratatul de la Maastricht ºi cele care i-au urmat – Amsterdam (1997) ºi Nisa (2000) –
au pus cu adevãrat temelia procesului de constituþionalizare ce caracterizeazã
dezbaterea din prezent.

4.2. Dezbaterea constituþionalã

Cincizeci de ani de la declaraþia Schuman, la începutul secolului 21, Uniunea se
confruntã cu douã provocãri majore: pe de o parte, un nou val de aderãri în 2004, ce va
continua în 2007 ºi ulterior ºi, pe de altã parte, chestiunea încã nerezolvatã a aºa-numitei
„finalité politique”, respectiv dezbaterea cu privire la natura procesului de integrare.
Desigur, ambele chestiuni sunt interconectate. O Uniune cu, de exemplu, 30 de state
membre, inclusiv, mai devreme sau mai târziu, Turcia sau chiar Ucraina, nu numai cã
va schimba în mod fundamental echilibrul demografic, ci va afecta ºi înþelegerea de sine
a proiectului. Totuºi analizarea unui asemenea scenariu nu face obiectul prezentului
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articol. Mai degrabã sã studiem realitatea de astãzi în retrospectivã: ce întrebãri cruciale,
cãrora în trecut nu li s-a dat nici un rãspuns adecvat, sunt iarãºi pe agendã? Putem
identifica în principal douã obiective.

În primul rând, provocarea extinderii.  Dupã cum am menþionat anterior, aderarea
primului val de state candidate, în special a Marii Britanii, a fost foarte controversatã.
Nu deoarece existau dubii asupra caracterului democratic sau asupra performanþelor
economice ale acesteia. Dezbaterea se referea la o chestiune mai profundã: sunt aceste
þãri pregãtite sã ia parte în mod loial ºi fidel la dezvoltarea proiectului existent, cu
dinamica sa integrativã? Sau sunt în principal interesate de alãturarea la o piaþã comunã
de succes, cu toate beneficiile economice pe care le aºteaptã de la o zonã de liber schimb
lãrgitã? 

Aceastã întrebare poate fi pusã pentru cele mai multe din aderãrile ulterioare, iar
rãspunsul nu este uºor de dat. Guvernele se schimbã în timp ºi chiar în cadrul guvernelor
fiecare ministru poate avea opinii ºi atitudini diferite. 

În sfârºit, poziþia societãþii civile ºi a cetãþenilor/alegãtorilor în general poate fi
determinantã pentru imaginea globalã a unei þãri faþã de procesul de integrare. Totuºi, în
loc sã ne concentrãm pe loialitatea chestionabilã a noilor veniþi, ar trebui sã subliniem
incapacitatea statelor membre de a defini esenþa întreprinderii lor. Înainte de 1993
statelor candidate nu li se prezenta o declaraþie de misiune neechivocã, iar „criteriile de
la Copenhaga” formulate atunci sunt deschise interpretãrii.

În principal, au fost prezentate trei condiþii:

• Stabilitatea instituþiilor democratice; aplicarea principiilor politice fundamentale,
inclusiv drepturile minoritãþilor;

• O economie de piaþã funcþionalã, deschisã concurenþei externe;
• Acceptarea deplinã a acquis-ului comunitar.

Comisia a monitorizat cu atenþie progresul fãcut în aceste privinþe în diversele state
candidate. Decizia finalã de acceptare de cãtre Consiliul de Miniºtri se bazeazã pe
aceste evaluãri. Totuºi, rapoartele privind progresul fãcut nu pot analiza pregãtirea
noilor state membre de a partaja dinamica unei Uniuni din ce în ce mai strânse, datã
fiind lipsa consensului asupra acestei chestiuni în cadrul UE-15. Ca ºi în cazurile
anterioare, „big bang”-ul, o extindere cu zece noi state membre, nu a fost folosit ca o
ºansã de a preciza finalitatea Uniunii.

Legitimitatea Uniunii poate fi vãzutã ca a doua provocare actualã. La summit-ul de
la Nisa (decembrie 2000), dupã câteva zile ºi nopþi, s-a ajuns la un acord asupra cifrelor,
nu asupra modului de funcþionare a unei Uniuni extinse. Au fost convenite toate detaliile
pentru toate statele candidate, inclusiv Bulgaria ºi România, a cãror aderare este
prevãzutã pentru 2007: numãrul de locuri în Parlament, ponderea voturilor în Consiliul
de Miniºtri etc. În ciuda succesului evident al reuniunii, destul de remarcabil, la Tratatul
de la Nisa a fost adãugatã o declaraþie, subliniind chestiunile lãsate fãrã rãspuns:
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delimitarea competenþelor dintre Uniune ºi statele membre, rolul parlamentelor
naþionale ºi, mai general, „deficitul democratic” în creºtere. Într-adevãr, este un paradox
izbitor: în ciuda unei creºteri semnificative a puterilor Parlamentului European,
participarea electoratului ºi, în general, interesul publicului faþã de afacerile europene
este în scãdere.

A fost anunþatã o rundã de reflecþie, urmând ca o analizã mai profundã sã fie prezentatã
un an mai târziu, la reuniunea Consiliului European de la Laeken (Bruxelles) din
decembrie 2001. Totuºi preºedinþia belgianã a produs mai multe întrebãri decât
rãspunsuri, ilustrând încã o datã inconsistenþa opiniilor liderilor europeni. De aceea, s-
a luat iniþiativa transferãrii acestui dosar dificil Convenþiei, respectiv unei adunãri ad-
hoc de reprezentanþi ai tuturor actorilor politici implicaþi: guvernele, parlamentele
naþionale, Comisia, Parlamentul European etc, în total 105 participanþi. Cele 13 state
candidate, inclusiv Turcia, au fost invitate sã ia parte ca observatori. Consiliul European
a aºteptat „unele sugestii” din partea acestei adunãri extraordinare. În fapt, datoritã
coordonãrii prezidiului format din trei „înþelepþi”, fostul preºedinte francez Giscard
d’Estaing, fostul prim ministru italian Amato ºi fostul prim ministru belgian Dehaene,
în decurs de câteva luni a apãrut o convergenþã a opiniilor, iar rezultatul final din iulie
2003 a fost un proiect de tratat constituþional.

Fãrã îndoialã, constituþionalizarea tratatelor poate fi vãzutã ca o strãpungere istoricã.
Dezacordul cu privire la existenþa unui caracter politic al Uniunii nu mai pare posibil.
Unele pãrþi ale documentului, în special partea a doua care incorporeazã Carta
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale, subliniazã statutul constituþional clasic al acestei
carte fundamentale. Totuºi, nu ar trebui sã concluzionãm în mod prematur cã prin
convenirea asupra unui tratat constituþional UE a reuºit o clarificare deplinã a
caracterului sãu statal.  Articolul 1 din Constituþie referitor la „Instituirea Uniunii” este
formulat dupã cum urmeazã: „Inspiratã de dorinþa cetãþenilor ºi a statelor Europei de a
construi un viitor comun, aceastã Constituþie instituie Uniunea Europeanã, cãreia statele
membre îi conferã competenþe pentru atingerea obiectivelor comune…”

Dincolo de formularea solemnã dintr-un tratat calificat drept „constituþional”, nu s-au
fãcut prea multe progrese în ceea ce priveºte autodefinirea. Mai sunt multe de fãcut
înainte ca toate statele membre sã înþeleagã la fel sintagma „o Uniune din ce în ce mai
strânsã”. 
Acest Tratat Constituþional a fost analizat de o conferinþã interguvernamentalã ºi, în
final, a fost semnat pe 29 octombrie 2004. În principiu, statele membre au doi ani pentru
ratificarea tratatului, iar procesul de ratificare diferã de la stat la stat, variind de la
democraþie directã (printr-un referendum popular) la democraþie parlamentarã.
Constituþia poate intra în vigoare numai dacã toate statele membre o ratificã într-un vot
parlamentar sau prin referendum. Pânã acum, treisprezece state au ratificat documentul:
Austria, Cipru, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Slovacia, Slovenia ºi Spania. Deºi cele mai multe þãri au anunþat cã ratificarea va avea
loc în cadrul unui proces parlamentar, câteva þãri au indicat cã vor þine un referendum
asupra constituþiei. Aceste þãri erau Marea Britanie, Spania, Portugalia, Polonia,
Republica Cehã, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Franþa ºi Olanda.
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Alegãtorii spanioli au aprobat tratatul într-un referendum consultativ pe 20 februarie
2005. Decizia a fost supusã unui vot parlamentar, fiind aprobatã pe 19 mai. Într-un
referendum þinut pe 29 mai, alegãtorii francezi au respins termenii tratatului în proporþie
de 55,6%. Alegãtorii olandezi au urmat într-un vot consultativ pe 1 iunie, 61,8% dintre
cei care au votat opunându-se tratatului. Alegatorii din Luxemburg au aprobat tratatul in
proportie de 56,5%, printr-un referendum cosultativ pe 28 iunie 2005.

Dupa douã sãptãmâni de la eºecul referendumurilor asupra constituþiei europene din
Franþa ºi Olanda, summit-ul UE de pe 16 ºi 17 iunie 2005 a decis sã suspende procesul
de ratificare a documentului. A fost lansatã o perioadã de reflecþie ºi consultare. În
cursul acestei perioade ar trebui sã aibã loc o dezbatere intensificatã ºi lãrgitã în fiecare
stat membru, implicându-i pe cetãþeni, societatea civilã, parlamentele naþionale ºi
partidele politice. 

Voturile negative din Franþa ºi Olanda au produs un val de euro-pesimism în interiorul
Uniunii. Totuºi, fãrã a dori sã subestimãm consecinþele grave ale acestei respingeri a
Tratatului Constituþional pentru funcþionarea de zi cu zi a Uniunii Europene, ar fi
exagerat sã considerãm acest eveniment ca o implozie politicã a Uniunii. Dupã cum s-
a arãtat în aceastã prezentare istoricã, procesul integrãrii europene a fost întotdeauna
însoþit de suiºuri ºi coborâºuri. Nu a fost niciodatã un drum drept în direcþia unei „uniuni
din ce în ce mai strânse”. Dincolo de aceasta, ar fi inadecvat sã interpretãm respingerea
Tratatului Constituþional de cãtre francezi ºi olandezi ca pe o respingere generalã a
Uniunii Europene. 

Documentele oficiale ºi informaþiile relevante pot fi gãsite la urmãtoarele adrese:

– Principalele tratate ale Uniunii Europene (Eur-lex):
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/index.htm

– Instituþiile Uniunii Europene: http://europa.eu.int/institutions/index_en.htm

– Viitorul Uniunii Europene – dezbatere:
http://europa.eu.int/constitution/futurum/index_en.htm

– Comisia Europeanã, DG Extindere: http://europa.eu.int/comm/enlargement/

– Istoria integrãrii europene (Universitatea din Leiden, Olanda):
http://www.eu-history.leidenuniv.nl/

– Convenþia Europeanã: http://european-convention.eu.int

– Enafree, documente multimedia privind procesul integrãrii europene:
http://www.enafree.lu/en/
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CAPITOLUL 2

POLITICILE UNIUNII EUROPENE

Laurent Van Depoele*

Ana Maria Dobre*

1. INTRODUCERE

O trecere în revistã a politicilor UE reprezintã o încercare de descriere a celor mai
importante tendinþe istorice, interese ºi idei ce caracterizeazã evoluþia integrãrii
europene. Încã de la început trebuie clarificate anumite aspecte.

În primul rând, UE este construitã pe baza a trei Comunitãþi iniþial independente:
Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului (CECO), Comunitatea Europeanã a
Energiei Atomice (EURATOM) ºi Comunitatea Economicã Europeanã (CEE). Aceste
comunitãþi au devenit cunoscute drept Comunitatea Europeanã (CE) ºi au fost asociate
„primului pilon” odatã cu instituirea UE prin Tratatul privind Uniunea Europeanã
(TUE) din 1992. Primul pilon presupune o cooperare supranaþionalã ºi cuprinde seturile
de reguli ale formelor iniþiale de cooperare economicã (fostele Comunitãþi Europene
(CEE, EURATOM ºi CECO), precum ºi o Uniune Economicã ºi Monetarã  - UEM). În
aceste domenii, cele mai multe decizii sunt luate prin majoritate calificatã în Consiliu,
chiar dacã obiectivul general este atingerea unui acord prin negocieri. „Primul pilon”
este suplimentat de alþi piloni de cooperare organizatã: politica externã ºi de securitate
comunã („al doilea pilon”) ºi justiþia ºi afacerile interne („al treilea pilon”).  În cadrul
celui de-al doilea ºi al treilea „pilon”, cooperarea este „interguvernamentalã”, ceea ce
înseamnã cã aceastã cooperare între statele membre are loc în conformitate cu dreptul
internaþional clasic, dar într-un cadru instituþional unic european. Structura divizatã pe
piloni este eliminatã în Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa, care este
încã în curs de ratificare.

În al doilea rând, un alt aspect important este cã UE a fost activã într-o serie de domenii
ce au produs câteva „metode de lucru”, precum „metoda comunitarã”, „metoda
interguvernamentalã” ºi „metoda deschisã de coordonare” (MDC). 

„Metoda comunitarã”, care este o reacþie la diplomaþia interguvernamentalã din
Europa înainte ºi imediat dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, se bazeazã pe
urmãtoarea structurã instituþionalã: Consiliul UE ia decizii în baza propunerilor
Comisiei, care are un drept exclusiv de iniþiativã, dupã discuþii cu Parlamentul European
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(PE) ºi alte organisme. Într-un numãr din ce în ce mai mare de cazuri, Consiliul
hotãrãºte în codecizie cu PE. Chiar dacã unanimitatea este încã prezentã, în cadrul
„metodei comunitare” deciziile sunt luate prin majoritate calificatã în Consiliu, cea ce
înseamnã cã un act normativ poate intra în vigoare fãrã sprijinul tuturor statelor
membre. În plus, dreptul comunitar are prioritate în faþa dreptului naþional ºi nu poate
fi invalidat de legislaþia naþionalã. O altã instituþie importantã în cadrul „metodei
comunitare” este Curtea Europeanã de Justiþie (CEJ), care are competenþa de a
sancþiona statele membre care nu respectã obligaþiile impuse de dreptul comunitar ºi
care asigurã uniformitatea dreptului comunitar în interpretarea tratatelor.

„Metoda interguvernamentalã” presupune desfãºurarea cooperãrii în afara „metodei
comunitare”, în baza colaborãrii dintre statele membre. Statele membre pãstreazã în
întregime atributele suveranitãþii naþionale ºi de aceea îºi menþin dreptul de veto, toate
deciziile fiind luate în unanimitate. Instituþiile supranaþionale precum PE sau CEJ au un
rol mult mai redus în „metoda interguvernamentalã”.

„Metoda deschisã de coordonare” (MDC) nu are aspecte juridice restrictive, precum
„metoda comunitarã”. Este un proces voluntar unde toate statele membre pot decide
prin consens sã defineascã un numãr de obiective de politicã. MDC nu se bazeazã pe
instrumente juridice ºi pe legislaþie; este sprijinitã, de exemplu, în contextul Strategiei
Lisabona (2000), de un Program de Acþiune Comunitar (2002-2006) destinat sã
încurajeze cooperarea în domenii precum combaterea excluderii sociale, eradicarea
sãrãciei ºi ameliorarea ocupãrii forþei de muncã. În prezent, MDC este utilizatã în
domenii ca: ocuparea forþei de muncã, includerea socialã, îngrijirea sãnãtãþii,
educaþie/formare ºi tineret.

Aceastã metodã, ce poate fi numitã ºi „soft law”, presupune urmãtoarele etape:
• Fixarea unor linii directoare pentru UE;
• Instituirea unor indicatori cantitativi ºi calitativi, precum ºi a unor standarde;
• Traducerea liniilor directoare în politici naþionale ºi regionale;
• Monitorizarea periodicã ºi evaluarea colegialã la nivelul UE. 

În al treilea rând, UE este unul din cele mai interesante proiecte moderne de cooperare
interstatalã, care treptat a evoluat în mult mai mult decât o simplã arenã de negocieri
interguvernamentale. În prezent, UE este cunoscutã ca un tip sui generis de organizaþie
internaþionalã, o structurã politicã unicã ce propune o abordare multi-nivel a
guvernãrii, implicând nu doar statele-naþiune, ci ºi autoritãþile supranaþionale ºi pe cele
subnaþionale. În plus, numeroºi actori naþionali, regionali sau locali din statele membre
ºi-au dezvoltat activitãþi în arena UE. Aceºtia sunt consultaþi de instituþiile UE în
procesul decizional, precum ºi în procesul de reflecþie asupra dezvoltãrii UE. Un
exemplu este Convenþia de redactare a Tratatului de instituire a Constituþiei UE. În acest
context, procesul de consultare a fost deschis tuturor reprezentanþilor societãþii civile
organizate sau altor tipuri de interese agregate, precum industria ºi sindicatele. 

În urmãtoarele rânduri, vom descrie în ce mãsurã politicile UE reflectã direcþii coerente
de dezvoltare, concentrându-ne pe diversitatea ºi complexitatea domeniilor studiate:
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piaþa internã, politica agricolã comunã, politica de coeziune ºi dezvoltare regionalã,
politica de mediu, Uniunea Economicã ºi Monetarã, politica socialã ºi de ocupare a
forþei de muncã, justiþia ºi afacerile interne, politica externã ºi de securitate comunã ºi
politica comercialã externã ºi de dezvoltare. 

Trebuie sã subliniem cã aceste competenþe ale UE pot fi diferite de la un domeniu la
altul. Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa cuprinde o clasificare a
competenþelor UE (articolele I-12 - I-18); aceastã clasificare a fost stabilitã deja în
trecut prin deciziile CEJ din anii '70, '80 ºi '90.  

În cazul competenþelor exclusive ale UE, trebuie menþionate urmãtoarele domenii:

• Uniunea vamalã,
• Regulile de concurenþã,
• Politica monetarã în zona euro,
• Politica de conservare a resurselor piscicole,
• Politica comercialã comunã.  

În aceste domenii, conform Tratatului de instituire a unei Constituþii pentru Europa, UE
poate legifera ºi adopta acte juridice obligatorii.
În cazul competenþelor partajate între UE ºi statele membre, trebuie menþionate
urmãtoarele domenii:

• Piaþa internã,
• Politica socialã,
• Agriculturã ºi pescuit,
• Mediu,
• Transport,
• Energie,
• Libertate, securitate ºi justiþie.

În sfârºit, conform Tratatului de instituire a unei Constituþii pentru Europa, UE are
competenþa de a desfãºura acþiuni de sprijin, de coordonare sau complementare în
domenii precum:

• Industria,
• Cultura,
• Turismul,
• Educaþia etc.

În aceste domenii nu pot fi adoptate mãsuri de armonizare.

2. BUGETUL UE

Bugetul, fãrã de care UE nu ar putea funcþiona, este o sursã de solidaritate, dar ºi de
tensiune între statele membre. Tensiunile au fost ilustrate din nou în mod clar în cursul
Consiliului European din 16 ºi 17 iunie 2005 de la Bruxelles, la abordarea
perspectivelor financiare 2007-2013.
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2.1. Compoziþia bugetului: cheltuielile

Din 1958 în 1970, bugetul comunitar a fost finanþat exclusiv prin contribuþiile statelor
membre. În 1970, Consiliul European de la Luxemburg a lansat pentru prima datã un
sistem de resurse proprii pentru bugetul general al Comunitãþii, care a început sã
funcþioneze în 1971. Obiectivul era de a creºte independenþa financiarã  a Comunitãþii
faþã de transferurile statelor membre. 

Finanþarea UE, respectiv „resursele proprii” ale sale, constã în patru elemente:

• Prelevãri agricole la importul produselor agricole din þãri terþe;
• Taxe vamale asupra produselor din þãri terþe;
• Contribuþii bazate pe taxa pe valoarea adãugatã (TVA), calculate în funcþie de

baza TVA a fiecãrui stat membru; ºi
• Contribuþii legate de produsul naþional brut (PNB), care se bazeazã pe o prognozã

a PNB-ului fiecãrui stat membru1. 

Alte venituri provin din surplusurile exerciþiilor bugetare anterioare ºi din contribuþiile
þãrilor din Spaþiul Economic European (SEE). 

Veniturile ºi cheltuielile trebuie sã fie în echilibru, ceea ce înseamnã cã nu este permisã
existenþa unui deficit bugetar. Cheltuielile neprevãzute care apar în cursul unui exerciþiu
bugetar trebuie finanþate prin suplimentarea sau amendarea bugetului. 

Cheltuielile bugetare sunt împãrþite în douã categorii. Primele sunt „cheltuieli
obligatorii”, rezultatul direct al regulamentelor UE, de exemplu, ºi al contribuþiilor la
politica agricolã comunã. Cea de-a doua categorie este reprezentatã de „cheltuielile
neobligatorii” ºi se referã la cheltuieli ce acoperã fondurile structurale sau cheltuielile
administrative. 

2.2. Principiile bugetului UE

Bugetul UE este guvernat de câteva principii, precum principiul unitãþii, care
înseamnã cã toate veniturile ºi cheltuielile UE trebuie incluse într-un singur document.
În al doilea rând, principiul anualitãþii presupune cã operaþiunile bugetare se referã la
un anumit exerciþiu bugetar. Creditele de angajament se referã la cheltuielile totale dintr-un
an financiar ale operaþiunilor ce urmeazã a fi efectuate. Creditele de platã acoperã
cheltuielile, pânã la nivelul introdus în buget, ce rezultã din creditele angajate în
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excluzând veniturile de capital pe care le câºtigã nerezidenþii din investiþiile interne.



exerciþiul financiar curent ºi/sau exerciþiile financiare precedente. În al treilea rând,
principiul echilibrului presupune cã cheltuielile nu trebuie sã depãºeascã veniturile
estimate pentru un anumit exerciþiu financiar. Nu pot fi împrumutate fonduri pentru
acoperirea unui deficit bugetar. 

2.3. Capitolele de cheltuieli – Articole bugetare

Bugetul UE este divizat în ºapte capitole de cheltuieli:

• Politica agricolã comunã (PAC) este cel mai mare articol bugetar (aproximativ
45% din bugetul total). Cheltuielile din acest capitol finanþeazã, pe de o parte,
mãsurile legate de piaþã, precum sprijinul intern, subvenþiile la export ºi plãþile
directe cãtre fermieri (primul pilon al PAC) în proporþie de 100% ºi, pe de altã
parte, mãsurile legate de dezvoltarea ruralã (al doilea pilon al PAC), în baza
cofinanþãrii. De asemenea, sunt finanþate subvenþiile la export pentru produsele
agricole comercializate în afara UE ºi mãsurile de dezvoltare a zonelor rurale.
Consiliul Agricol din 30 mai 2005 a ajuns la un acord cu privire la înfiinþarea  a
douã fonduri, unul pentru primul pilon, numit Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), ºi celãlalt pentru al doilea pilon, numit Fondul European de
Dezvoltare Ruralã (FEDR);

• Al doilea capitol de cheltuieli se referã la diverse tipuri de operaþiuni
structurale, sprijinind, de exemplu, regiunile mai puþin dezvoltate din Europa,
zonele afectate de declinul industrial, regiunile slab populate sau mãsurile de
combatere a ºomajului;

• Al treilea capitol se referã la politicile interne, precum investiþiile în cercetare ºi
dezvoltare tehnologicã, educaþie, culturã, societatea informaþionalã, chestiuni
sociale, energie, mediu, protecþia consumatorului, piaþa internã, industrie ºi reþele
transeuropene;

• Al patrulea capitol de cheltuieli este destinat acþiunii externe, inclusiv
cooperarea cu þãrile din jurul Mãrii Mediterane, din Europa Centralã ºi de Est,
precum ºi cu þãrile în curs de dezvoltare din America Latinã, Asia, Africa ºi
Orientul Mijlociu. De asemenea, banii sunt utilizaþi pentru ajutor umanitar ºi
iniþiative de sprijinire a dezvoltãrii democratice ºi a respectãrii drepturilor
omului.

• Creditele alocate administrãrii instituþiilor UE reprezintã al cincilea capitol.
Printre acestea se numãrã salariile ºi contribuþiile la pensii pentru angajaþi,
traduceri, construcþia ºi întreþinerea clãdirilor, precum ºi cheltuielile pentru
oficiile externe ºi interne ale UE; 

• Al ºaselea capitol se referã la rezervele care pot fi utilizate numai în circumstanþe
ºi pentru necesitãþi speciale, cum ar fi asistenþa în cazul unor dezastre;

• Ajutorul de preaderare reprezintã al ºaptelea capitol de cheltuieli ºi constã,
printre altele, din sprijin agricol ºi structural pentru statele candidate (cheltuielile
pentru programele PHARE, ISPA, SAPARD).
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2.4. Implicaþiile politice ale bugetului UE

Politica bugetarã din UE este marcatã nu numai de negocieri constante între instituþii, ci
ºi între statele membre. Clivajul clar manifestat în timp este cel dintre contributorii neþi
ºi beneficiarii neþi. Prin contributor net se înþelege o þarã care trimite la mult la bugetul
UE decât obþine înapoi prin procesul de redistribuire. Printre acestea se pot numãra
Germania, Olanda, Suedia, Austria, Franþa ºi Marea Britanie. De obicei, aceste þãri
solicitã reducerea dezechilibrelor bugetare, solicitând austeritate bugetarã ºi
modificarea sistemului de împãrþire a sarcinilor. Pe de altã parte, principalii beneficiari
ai bugetului UE sunt în special statele mediteraneene ºi Irlanda. 

Chestiunea negocierilor bugetare de stabilire a cadrului bugetar este astfel foarte
importantã pentru a înþelege modul de funcþionare al UE ºi felul în care statele membre
se poziþioneazã în aceastã arenã supranaþionalã. Problema tratamentului just ºi echitabil
al statelor membre în ceea ce priveºte bugetul UE nu este nouã. Fostul prim ministru
britanic Thatcher începuse deja din anii '80 sã cearã „banii înapoi”. Ea a reuºit sã
convingã Consiliul European de la Fontainebleau din iunie 1984 sã introducã un
„mecanism de corecþie”, cunoscut ca „sistemul rabatului”. Principiul aflat la baza
acestui mecanism consta în rambursarea a 66% din contribuþia netã TVA la bugetul UE
a Marii Britanii. Argumentele în acest sens din acea perioadã erau cã Marea Britanie
avea cel mai mic venit pe locuitor dintre statele membre, cu excepþia Irlandei ºi, din
1981, a Greciei; de asemenea, Marea Britanie avea cea mai mare cotã în baza TVA
armonizatã. Un alt argument se referea la agriculturã. În bugetul UE, agricultura
reprezenta în acea perioadã peste 70% din cheltuieli, în timp ce sectorul agricol din
Marea Britanie era mult mai mic decât pe continent. În 2003, PIB-ul pe locuitor din
Marea Britanie reprezenta 111,2% din media UE. În UE extinsã, rabatul britanic va
ajunge în anii urmãtori la valori substanþiale: 7,1 miliarde euro pe an în 2007-2013, în
comparaþie cu 4,7 miliarde în 1997-2003. Aceastã creºtere viitoare a rabatului, dacã nu
este corectatã, nu mai este justificatã, în opinia Comisiei, precum ºi a celor mai multe
state membre. 

De aceea, realizarea unui acord unanim între statele membre cu privire la buget este un
proces laborios. Pentru a reduce disputele asupra fiecãrui buget anual, Consiliul
European a convenit în 1988 sã stabileascã o perspectivã financiarã, care este un plan
de cheltuieli pe termen lung, ce stabileºte cadrul în care trebuie integrat bugetul anual.
Astfel de perspective financiare au fost stabilite de Consiliul European pentru
perioadele 1988-1992, 1993-1999 ºi 2000-2006. Pentru ultima perioadã, cheltuielile
maxime posibile ale bugetului UE au fost fixate la 1,24% din PIB-ul UE (fãrã luarea în
considerare a Fondului European de Dezvoltare). În februarie 2004, Comisia Europeanã
a propus perspectivele financiare pentru perioada 2007-2013, luând în considerare toate
cheltuielile pentru o Uniune cu 27 state membre. 

În acest context, Comisia a luat act de poziþia celor ºase contributori bugetari neþi
menþionaþi mai sus, care au afirmat cã nu sunt dispuºi sã meargã dincolo de 1% din PIB-ul
UE. În consecinþã, Comisia a propus un plafon la un nivel foarte modest de 1,14%. În
cursul ultimei reuniuni a Consiliului European de la Bruxelles (16/17 iunie 2005), nu
s-a ajuns la un acord cu privire la aceste perspective financiare, deºi preºedinþia
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luxemburghezã a prezentat o propunere de compromis la 1,06%. Plafonul nu a fost
singura nemulþumire, printre acestea numãrându-se, de asemenea, rabatul britanic ºi
cheltuielile PAC. Acest eºec ilustreazã iarãºi complexitatea discuþiilor bugetare. 

2.5. Procedura bugetarã

În ceea ce priveºte procedura bugetarã, Comisia Europeanã prezintã anual Consiliului
de Miniºtri un proiect de buget pentru anul urmãtor. Cifrele din propunere sunt
planificate în baza calculelor sau estimãrilor necesitãþilor UE ºi a instituþiilor comune,
precum ºi în baza veniturilor anticipate ºi a prognozelor economice pentru urmãtorii ani.
Consiliul de Miniºtri analizeazã propunerea de buget ºi apoi o transmite PE. PE poate
rãspunde în mai multe feluri. Poate decide modificarea anumitor tipuri de cheltuieli
(cheltuielile „neobligatorii”) ºi poate propune Consiliului de Miniºtri schimbãri asupra
cheltuielilor „obligatorii”, care sunt cele bazate pe obligaþii ale tratatului. De asemenea,
PE poate respinge întreaga propunere de buget, cerând Comisiei sã redacteze o nouã
propunere. PE este cel care decide în final ºi adoptã în întregime bugetul. Bugetul UE
este gestionat de Comisie, care trebuie sã urmeze regulile stabilite în regulamentele
financiare. Curtea Europeanã de Conturi are sarcina de a monitoriza modul de utilizare
a fondurilor UE, atât în cadrul instituþiilor UE, cât ºi în statele membre. Raportul anual
al Curþii de Conturi, precum ºi conturile ºi situaþiile financiare, sunt examinate de
Parlamentul European, înainte de a descãrca de gestiune Comisia. 

3. PIAÞA COMUNÃ

La crearea CE, unul din principalele sale obiective a fost sprijinirea dezvoltãrii
economice ºi garantarea prosperitãþii în Europa. Piaþa comunã a fost înfiinþatã prin
Tratatul de instituire a Comunitãþii Economice Europene (CEE), care a intrat în vigoare
în 1958. Semnatarii tratatului urmãreau eliminarea barierelor comerciale între cele ºase
state membre din acel moment, pentru a mãri prosperitatea economicã ºi pentru a
avansa în direcþia unei „uniuni tot mai strânse între popoarele europene”. Într-o piaþã
comunã, pieþele naþionale puteau funcþiona fãrã frontiere sau impedimente în calea
expansiunii economice. Uniunea vamalã ºi libera circulaþie a bunurilor, serviciilor,
persoanelor ºi capitalului între statele membre au stat de aceea la baza pieþei comune a UE.

Piaþa comunã de la începutul CEE acoperea urmãtoarele domenii: libera circulaþie a
bunurilor, serviciilor, persoanelor ºi capitalului, o uniune vamalã ºi o politicã
comercialã comunã, o politicã comunã în domeniul concurenþei, o politicã agricolã ºi în
domeniul pescuitului comunã ºi o politicã comunã în domeniul transporturilor. 

Conform planului iniþial, termenul limitã de instituire a unei pieþe comune a fost stabilit
pentru sfârºitul anului 1969. Taxele vamale au fost abolite în cadrul CEE în iulie 1968
- optsprezece luni înainte de termen. Totuºi, obiectivul parþial atins în acest domeniu a
determinat Comisia Europeanã, sub conducerea carismaticã a lui Jacques Delors, sã
redacteze în 1985 o Carte Albã subliniind acþiunile concrete necesare pentru finalizarea
„pieþei interne”. Cartea Albã cuprindea un program detaliat cu aproape 300 de propuneri
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legislative destinate sã elimine toate barierele la frontierã rãmase între statele membre.
Conform Cãrþii Albe, elementele restrictive care trebuiau schimbate pentru a permite
funcþionarea corespunzãtoare a pieþei interne erau de trei tipuri:

• Bariere fizice la frontierele dintre statele membre, precum controalele vamale ºi
poliþieneºti;

• Bariere tehnice, precum normele naþionale pentru produse ºi standardele pentru
bunuri, ºi

• Bariere fiscale între statele membre, precum impozitarea sub forma accizelor ºi
taxei pe valoarea adãugate, impuse bunurilor ºi serviciilor.

Actul Unic European, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1987, a introdus modificãri ale
procesului decizional ºi a introdus utilizarea majoritãþii calificate în Consiliu, ceea ce
însemna cã în sfârºit devenea mai uºor sã se realizeze programul de propuneri prezentat
în Cartea Albã, permiþând astfel CEE sã realizeze piaþa internã în conformitate cu
calendarul stabilit. S-a convenit ca toate propunerile legislative ale Cãrþii Albe sã fie
puse în aplicare pânã la sfârºitul anului 1992, astfel încât piaþa internã sã poatã fi
„finalizatã” pânã la 1 ianuarie 1993.

Conform evaluãrii Comisiei, dupã zece ani de funcþionare, piaþa internã a avut realizãri
importante, dar încã se confruntã cu numeroase probleme2. Comisia a subliniat diferite
categorii de realizãri ºi beneficii:

• Crearea a 2,5 milioane de locuri de muncã în UE, începând cu 1992;
• O gamã mai largã de bunuri ºi servicii de calitate;
• Preþuri mai scãzute pentru bunuri;
• Tarife mai scãzute pentru telecomunicaþii;
• Eliminarea timpilor de livrare ºi reducerea cheltuielilor datoritã absenþei

birocraþiei la frontierã ºi existenþei principiului recunoaºterii reciproce.

Totuºi, în ciuda acestor realizãri, piaþa internã nu este „finalizatã” ºi trebuie sã facã faþã
ultimelor evoluþii ºi provocãrilor viitoare. Practic, dupã extinderea din mai 2004,
provocarea principalã va fi asigurarea funcþionãrii eficiente a pieþei interne ºi eliminarea
barierelor existente, precum ºi împiedicarea apariþiei unor noi bariere într-o Uniune cu
25 ºi, în curând, 27 state membre. A doua provocare este atingerea obiectivului
Lisabona de a deveni „cea mai competitivã ºi dinamicã economie bazatã pe cunoaºtere
din lume pânã în 2010”. 

4. POLITICA AGRICOLÃ COMUNÃ

Politica agricolã comunã (PAC) a generat aºa-numita „metodã comunitarã de formulare
a politicilor”, un rol important fiind deþinut de instituþiile supranaþionale precum
Comisia Europeanã. În general, rezultatele deciziilor luate în domeniul PAC reflectã
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activitatea a trei instituþii principale ale UE: Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul
European ºi Comisia Europeanã. Funcþionarea corespunzãtoare a triunghiului
instituþional ºi voinþa ºi interesele statelor membre sunt la originea dezvoltãrii acestui
domeniu, care a devenit simbolul unei integrãri europene intensificate ºi al transferului
prerogativelor naþionale la nivelul supranaþional european. 

Iniþial, la începuturile CEE, obiectivele PAC au fost:

• Creºterea productivitãþii agricole;
• Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producþia agricolã;
• Stabilizarea preþurilor;
• Garantarea unei aprovizionãri regulate;
• Asigurarea unor preþuri rezonabile pentru consumatori. 

PAC a fost constituit pentru a þine cont de:

• Caracterul special al agriculturii;
• Necesitatea efectuãrii lente a ajustãrilor;
• Importanþa agriculturii în economie.

Pentru atingerea acestor obiective, UE a creat un sistem amplu de garantare a preþurilor
ºi alte subvenþii pentru fermieri. Datoritã costurilor ridicate ºi problemelor de
supraproducþie, s-a cerut reformarea PAC. Problemele PAC (nereformate) au devenit
evidente în timp:

• Surplusuri (munþi de unt, lacuri de vin etc.);
• Relaþiile comerciale interne;
• Unele venituri agricole nesatisfãcãtoare;
• Încãrcarea contribuabililor;
• Daune produse mediului: sprijinirea preþurilor a încurajat agricultura intensivã,

cu o utilizare ridicatã a îngrãºãmintelor chimice ºi distrugerea habitatelor
naturale; siguranþa alimentelor (boala vacii nebune).

Printre reformele succesive, se pot menþiona Planul Mansholt, reformele din anii '80,
reforma MacSharry din 1992, Agenda 2000 ºi reforma Fischler3. Presiunile în favoarea
reformelor au fost ºi de naturã externã (de exemplu, negocierile comerciale GATT,
precum Runda Uruguay în perioada 1986-1995; PAC era ºi este constrânsã de reguli
comerciale ºi de presiunile de a reduce sprijinirea preþurilor ºi subvenþiile la export ale
UE), fiind legate ºi de extinderea cu þãrile din Europa Centralã ºi de Est.  În acest
context de contestare internã ºi externã a sistemului PAC, reformele Fischler au propus:

• Continuarea reducerii preþurilor de intervenþie;
• Compensarea fermierilor pentru pierderea de venit (sprijinirea directã a venitului).

Pe 26 iunie 2003, miniºtrii agriculturii din UE au adoptat reforma PAC propusã de
Fischler. Elementele cheie se referã la o platã unicã pe exploataþie pentru fermierii UE,
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indiferent de producþie. Aceastã platã este legatã de respectarea mediului, siguranþa
alimentelor, sãnãtatea animalelor ºi plantelor, precum ºi de standardele de bunãstare
animalã. Alte aspecte sunt creºterea finanþãrii politicii de dezvoltare rurale, reducerea
plãþilor directe, introducerea unui mecanism de disciplinã financiarã pentru a nu se
depãºi bugetul fixat pânã în 2013, precum ºi modificãri importante ale politicii de piaþã
a PAC prin reduceri ale preþurilor în diferite sectoare.

5. POLITICA REGIONALÃ

5.1. Scopurile

„Coeziunea economicã ºi socialã” a fost introdusã prima datã în tratate prin Actul Unic
European din 1986. Obiectivele politicii regionale a UE sunt urmãtoarele:

• Reducerea disparitãþilor regionale;
• Convergenþa între statele membre;
• Promovarea bunelor practici de dezvoltare regionalã;
• Promovarea bunei guvernanþe;
• Sprijinirea/compensarea altor politici ale UE. 

5.2. Principiile

Reformele din 1988 sunt importante pentru evoluþia acestui domeniu deoarece în acest
moment au fost introduse principiile de bazã ale politicii:

Adiþionalitate: Fondurile Structurale trebuie sã fie suplimentare cheltuielilor publice ale
statelor membre, nu sã le înlocuiascã;
Parteneriat: Acest principiu asigurã implicarea regiunilor, nu doar a guvernelor
naþionale, în formularea ºi aplicarea politicii structurale;
Programare: Se pune accentul pe planificare ºi continuitate, nu pe activitãþi ad-hoc;
Concentrare: Resursele financiare ale UE din fondurile structurale se concentreazã pe
câteva obiective prioritare majore. 

5.3. Obiectivele

Pânã în 1999, au existat 6 obiective principale, dar acestea au fost reduse la trei:

• Obiectivul 1 – dezvoltarea regiunilor cu un PIB sub 75% din media UE;
• Obiectivul 2 – asistarea regiunilor afectate de declinul industrial ºi dezvoltarea

zonelor rurale;
• Obiectivul 3 – asistenþã în adaptarea ºi modernizarea sistemelor educaþionale ºi

de formare. 

Al Treilea Raport privind Coeziunea, redactat de Comisia Europeanã în februarie 2004,
a propus o reformulare a obiectivelor pentru perioada 2007-2013, care au fost stabilite
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în proiectul sãu de Regulament privind politica Fondurilor Structurale 2007-2013, dupã
cum urmeazã:

• Primul obiectiv: Convergenþã ºi competitivitate (incluzând regiunile cu un
PIB/locuitor sub 75% din media UE-25 ºi regiunile afectate de „efectul statistic”:
sub 75% din PIB/loc. al UE-15, dar peste 75% din PIB/loc. al UE-25); 

• Al doilea obiectiv: Competitivitatea regionalã ºi ocuparea forþei de muncã
(obiectivele curente 2, 3);

• Al treilea obiectiv: Cooperarea Teritorialã Europeanã (cooperare interregionalã,
cooperare transfrontalierã externã). 

În principiu, aceastã propunere ar trebui adoptatã pe la jumãtatea anului 2005, pentru a
lãsa suficient timp statelor membre sã pregãteascã documentele de programare în cursul
anului 2006, astfel încât sã poatã fi puse în aplicare începând de la 1 ianuarie 2007.
Totuºi, pregãtirea acestor documente ar putea fi dificilã fãrã a se cunoaºte bugetul
politicii de coeziune care, desigur, face parte din perspectivele financiare 2007-2013.

5.4. Instrumentele: Fondurile Structurale

Instrumentele comunitare din sfera coeziunii economice ºi sociale sunt reprezentate de:

• Fondul European de Dezvoltare Regionalã;
• Fondul Social European;
• Fondul European de Orientare ºi Garantare Agricolã ºi Instrumentul Financiar de

Orientare Piscicolã;
• Fondul de Coeziune. 

Fondul de Coeziune este un fond special de solidaritate care ajutã la finanþarea proiectelor
de mediu ºi pe cele privind reþelele de transport în þãrile cu un PIB/loc. sub 90% din media
UE (pentru fosta UE-15 era vorba de Spania, Grecia, Irlanda ºi Portugalia). 

O altã categorie este reprezentã de instrumentele de preaderare, care urmãresc sã ajute
viitoarele state membre sã pregãteascã aderarea. Acestea constau din trei fonduri:

• Instrumentul pentru Politicile Structurale de Preaderare (ISPA);
• Programul Special de Aderare pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã (SAPARD);
• PHARE.

5.5. Actorii ºi procesul decizional

În acest domeniu se aplicã „metoda comunitarã”, cu observaþia cã nu se utilizeazã
majoritatea calificatã. În privinþa procesului decizional (articolul 161 TCE), la
propunerea Comisiei Europene, Consiliul hotãrãºte în unanimitate dupã obþinerea
avizului conform al PE, pentru a determina aspectele operaþionale referitoare atât la
Fondurile Structurale, cât ºi la Fondul de Coeziune. Tratatul de la Nisa a schimbat
aceastã procedurã decizionalã. În consecinþã, de la 1 ianuarie 2007, Consiliul va hotãrî
prin majoritate calificatã în chestiunile referitoare la Fondurile Structurale ºi Fondurile
de Coeziune. 
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6. POLITICA DE MEDIU

6.1. Istoricul ºi procesul decizional

Protecþia mediului este în prezent o preocupare majorã la nivelul UE, dar, în comparaþie
cu politicile economice ºi orientate spre piaþã, aceastã preocupare a apãrut relativ târziu.
În anii '50 ºi '60, cooperarea în chestiunile de mediu nu reprezenta o preocupare
comunitarã, iar progresele din acest domeniu s-au datorat importantului rol de lider
asumat de statele „verzi”: Germania, Danemarca ºi Olanda.

Principalele etape ale acestei evoluþii ºi recunoaºterea importanþei politicii de mediu la
nivelul UE au apãrut cu ocazia unei serii de modificãri a tratatului. În Actul Unic
European din 1986, politica de mediu a obþinut în sfârºit un temei legal. Tratatul de la
Maastricht din 1992 a introdus majoritatea calificatã în Consiliul de Miniºtri ºi
procedura de cooperare (cu PE). Iar Tratatul de la Amsterdam din 1997 a extins votul
prin majoritate calificatã ºi a introdus procedura de codecizie, extinzând considerabil
domeniul UE la luarea deciziilor în chestiuni de mediu. 

În plus, prin Tratatul de la Amsterdam, protecþia mediului a devenit unul din principiile
UE, dupã cum se declarã în articolul 2 TCE ºi într-o clauzã orizontalã generalã din
articolul 6 TCE. De aceea, remarcãm „comunitarizarea” treptatã (extinderea „metodei
comunitare”) a politicii de mediu, care la început a fost doar un tip de cooperare pur
interguvernamentalã între statele membre.

6.2. Instrumentele

În ceea ce priveºte instrumentele, putem cita:

• Aºa-numita „abordare comandã ºi control”, care se referã la cadrul legislativ
asupra protecþiei mediului (directivele ºi regulamentele UE în domeniul
mediului);

• „Instrumentele de politicã simbolice ºi informale”: Programele comunitare de
acþiune în domeniul mediului. De exemplu, Al ºaselea Program de Acþiune pentru
Mediu stabileºte prioritãþile Comunitãþii Europene pânã în 2010. Se pune
accentul pe patru domenii: schimbãrile climatice, naturã ºi biodiversitate, mediu
ºi sãnãtate, precum ºi gestiunea resurselor naturale ºi a deºeurilor. Aceste
programe de acþiune au o valoare juridicã mai puþin constrângãtoare. Acestea
doar stabilesc cadrul ºi prioritãþile pentru acþiunile viitoare din statele membre în
domeniul mediului. Aceste Programe de Acþiune au început sã fie introduse în
anii '90 ca o soluþie pentru numeroasele blocaje din domeniu. Metoda tradiþionalã
obligatorie din punct de vedere juridic, cu adoptarea de regulamente ºi directive
UE, s-a dovedit a fi ineficientã în domeniul mediului;

• Noile instrumente ºi modalitãþi de formulare a politicilor: etichete ecologice,
audituri ecologice (sistem de gestiune de mediu), acorduri voluntare ºi diverse
variante de impozite ecologice4. 
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Consiliul European de la Göteborg (iunie 2001) a aprobat Strategia Europeanã de
dezvoltare durabilã, care se referã la dezvoltarea coordonatã a politicilor comune ºi la
un set de obiective globale pentru limitarea schimbãrilor climatice ºi mãrirea utilizãrii
energiei curate. În acest domeniu, UE lucreazã în principal cu directive cadru care
trebuie transpuse în legislaþia naþionalã de statele membre. Mai trebuie menþionat LIFE,
care este un instrument de finanþare a proiectelor, destinat sã promoveze dezvoltarea ºi
punerea în aplicare a politicii de mediu a UE5. 

6.3. Actorii

Unul dintre actorii principali în acest domeniu la nivelul UE este Comisia Europeanã,
un actor esenþial la nivelul formulãrii politicilor. Aceasta înseamnã cã are drept de
iniþiativã, putând astfel propune acte legislative. 

Alþi actori sunt Consiliul, Comitetul de Mediu al PE ºi CEJ. Un alt actor important este
Agenþia Europeanã de Mediu, din Copenhaga, care a fost înfiinþatã pentru a culege ºi
difuza date de mediu comparabile din statele membre. Aceasta are un rol consultativ, dar
concluziile sale de lucru au facilitat adoptarea unor noi mãsuri ºi evaluarea impactului
acestor decizii6. 

ºi, nu în ultimul rând, arena actorilor este completatã de prezenþa unor grupuri
ecologiste foarte active. Aceste grupuri formeazã „Green 9”, cuprinzând nouã
importante organizaþii neguvernamentale de mediu (ONG), active la nivelul UE:
BirdLife International, Climate Action Network Europe (CAN-Europe), European
Environment Bureau (EEB), EPHA Environment Network (EEN), European Federation
for Transport and Environment (T&E), Friends of the Earth Europe (FoEE),
Greenpeace, International Friends of Nature (IFN) ºi World Wide Fund European Policy
Office (WWF-EPO).

În ceea ce priveºte cooperarea internaþionalã, conform Tratatului UE, unul din
obiectivele politicii UE în domeniul mediului este promovarea unor mãsuri la nivel
internaþional pentru a aborda problemele regionale sau globale de mediu. Comunitatea
a luat parte la convenþii internaþionale în domeniul protecþiei mediului încã din anii '707

ºi, mai recent, a semnat Protocolul de la Kyoto, care prevede mãsuri ºi angajamente
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efecte de serã.
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7. POLITICA ECONOMICÃ ªI MONETARÃ

7.1. Evoluþia istoricã

Ideea convergenþei dintre economiile ºi monedele statelor membre a fost discutatã din
ce în ce mai mult dupã crearea CEE, iar în 1970 Raportul Werner a propus în mod
concret un program, care a dus la instituirea Sistemului Monetar European (SME) în
martie 1979. SME urmãrea sã scadã disparitãþile de curs de schimb dintre monedele
statelor membre (sistemul permitea marje de fluctuaþie între 2,25% ºi 6%). Totuºi,
sistemul s-a dovedit a avea numeroase slãbiciuni, agravate de instabilitatea dolarului
american. Necesitatea unei zone monetare stabile în contextul finalizãrii pieþei unice s-a
reflectat în succesivele reforme ale tratatului, precum Actul Unic European, care a
impulsionat în direcþia unei mai mari convergenþe între economiile europene. Urmând
aceeaºi orientare, în iunie 1989, la Consiliul European de la Madrid, preºedintele
Comisiei, Jacques Delors, a prezentat un plan ºi un calendar pentru crearea unei Uniuni
Economice ºi Monetare (UEM)8. Acest plan a fost înscris ulterior în Tratatul de la
Maastricht semnat în februarie 1992. În Tratatul de la Maastricht sunt menþionate câteva
criterii ce trebuie îndeplinite de un stat membru pentru a se califica pentru UEM
(aºa-numitele „criterii de convergenþã de la Maastricht”):

• Rata inflaþiei: cel mult cu 1,5% peste media celor mai bune 3 state membre;
• Cursul de schimb: fãrã devalorizãri în cadrul mecanismului ratei de schimb timp

de cel puþin doi ani;
• Rata dobânzii pe termen lung: cel mult cu 2% peste media celor mai bune 3 state

membre;
• Deficitul bugetar anual: sub 3% din PIB;
• Datoria publicã: cel mult 60% din PIB.

UEM presupune:

• O monedã unicã (euro) care înlocuieºte monedele naþionale ºi fixeazã o singurã
ratã de schimb cu alte monede, de exemplu, dolarul american;

• O politicã monetarã unificatã cu o singurã ratã a dobânzii, un control comun al
masei monetare ºi al cursului de schimb;

• Libera circulaþie a capitalului;
• Politici fiscale coordonate;
• Crearea unui cadru instituþional comun, precum Banca Centralã Europeanã.

În termeni de evoluþie istoricã, Consiliul European de la Amsterdam din iunie 1997 a
fost un moment important. Au fost adoptate douã rezoluþii importante:

• Prima, cunoscutã sub numele de Pactul de Stabilitate ºi Creºtere Economicã, este
un acord politic stabilind regulile de comportament bugetar ale statelor membre
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Ianuarie 2002: Bancnotele ºi monedele naþionale sunt înlocuite cu euro.



(absenþa unor deficite bugetare excesive). În prezent, acesta iese dintr-o crizã
importantã. În 2004, Comisia a acþionat Consiliul în faþa CEJ din raþiuni
procedurale, dupã ce acesta nu a luat mãsuri împotriva Franþei ºi Germaniei
pentru încãlcarea constantã a regulilor pactului9. În acest context de tensiune
asupra regulilor pactului, miniºtrii de finanþe ai UE au ajuns la un compromis
asupra reformãrii acestuia, la o reuniune extraordinarã înaintea summit-ului
ºefilor de stat ºi de guvern de pe 22-23 martie 2005. În esenþã, reforma constã în
faptul cã Franþa ºi Germania au obþinut concesii, fãcând mai „flexibile” regulile
pactului. În ceea ce priveºte noile state membre, acestea încearcã în prezent sã se
alãture zonei euro ºi depun eforturi uriaºe pentru a îndeplini regulile pactului.

• A doua rezoluþie asupra creºterii economice a subliniat preocupãrile ºefilor de stat
ºi de guvern pentru ameliorarea situaþiei ocupãrii forþei de muncã în UE. Aceeaºi
tendinþã a fost remarcatã în cursul Consiliului European de la Luxemburg din
decembrie 1997, când a fost adoptatã o nouã rezoluþie asupra coordonãrii
politicilor economice. 

Aceºti paºi reflectã hotãrârea la nivelul UE ºi statelor sale membre de a merge dincolo
de uniunea monetarã ºi de a include o cooperare mai strânsã în aspecte suplimentare
referitoare la politicile bugetare, sociale ºi fiscale.

8. POLITICILE SOCIALE ªI DE OCUPARE A FORÞEI DE MUNCÃ

8.1. Evoluþia istoricã a politicii sociale

Politica socialã nu a reprezentat o preocupare majorã a statelor membre fondatoare.
Tratatul de la Roma din 1957 cuprindea numai câteva articole referitoare la chestiuni
legate de politica socialã (în special libera circulaþie a lucrãtorilor – articolele 39-42 din
Tratatul CE). Recunoaºterea importanþei afacerilor sociale a apãrut prin modificãri
succesive ale tratatului, în special prin Tratatul de la Maastricht, care a consolidat
temeiul juridic al politicii sociale, ºi adoptarea Protocolului privind Politica Socialã,
anexat la Tratat. Protocolul a fost incorporat pe deplin în Tratat la semnarea Tratatului
de la Amsterdam, în 1997.

În consecinþã, CE poate acþiona pentru a atinge obiectivele de politicã socialã în
urmãtoarele domenii:

• Sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã;
• Condiþiile de muncã;
• Securitatea socialã ºi protecþia socialã a lucrãtorilor;
• Protecþia lucrãtorilor la rezilierea contractului de muncã;
• Reprezentarea ºi apãrarea colectivã a intereselor lucrãtorilor;
• Condiþiile de angajare pentru resortisanþii þãrilor terþe;
• Integrarea persoanelor excluse de pe piaþa forþei de muncã;
• Informarea ºi consultarea lucrãtorilor;
• Egalitatea între femei ºi bãrbaþi în privinþa ºanselor pe piaþa forþei de muncã ºi

tratamentul la locul de muncã;
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• Combaterea excluderii sociale;
• Modernizarea sistemelor de protecþie socialã.

8.2. Actorii ºi procesul decizional al politicii sociale

Politica socialã îmbinã atât elemente ale metodei „comunitare”, cât ºi ale celei
„interguvernamentale”. Principiul general al luãrii deciziilor în domeniul politicii
sociale este votul prin majoritate calificatã al Consiliului, codecizia cu PE ºi consultarea
Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor. Unanimitatea în cadrul
Consiliului este totuºi necesarã pentru adoptarea de mãsuri legislative în urmãtoarele
domenii:

• Securitatea socialã ºi protecþia socialã;
• Protecþia lucrãtorilor la rezilierea contractului de muncã;
• Reprezentarea ºi apãrarea colectivã a intereselor lucrãtorilor;
• Condiþiile de angajare pentru resortisanþii þãrilor terþe. 

Faptul cã statele membre îºi pãstreazã un drept de veto, capabil sã blocheze adoptarea
mãsurilor legislative, explicã dezvoltarea lentã a politicii sociale la nivelul UE. În acest
context, Tratatul de la Nisa a introdus o „clauzã pasarelã”, în încercarea de a realiza
progrese în acest domeniu (articolul 137 alineatul (2) TCE). Conform acestei clauze,
Consiliul poate decide în unanimitate cã în deciziile viitoare asupra chestiunilor de
politicã socialã se va hotãrî prin majoritate calificatã (cu excepþia domeniului protecþiei
sociale ºi securitãþii sociale). Nu s-au fãcut progrese cu ocazia redactãrii Constituþiei,
dispoziþiile referitoare la politica socialã rãmânând practic neschimbate. 

8.3 Evoluþia istoricã a politicii de ocupare

Chiar dacã politica de ocupare a UE face parte din politica socialã, are o poziþie
independentã. În Tratatul CE a fost introdus un nou titlu privind ocuparea forþei de
muncã, odatã cu adoptarea Tratatului de la Amsterdam în 1997. Urmãtorul pas a fost
organizarea Summit-ului de la Luxemburg privind ocuparea forþei de muncã (noiembrie
1997), care a iniþiat Strategia Europeanã de Ocupare (SEO). SEO este organizatã în
jurul urmãtoarelor componente:

• Liniile directoare privind ocuparea: Consiliul European convine anual asupra
unei serii de linii directoare, stabilind prioritãþile comune pentru politicile de
ocupare ale statelor membre, în urma unei propuneri a Comisiei;

• Planurile de Acþiune Naþionale (PAN): fiecare stat membru redacteazã un Plan
de Acþiune Naþional care descrie modalitatea de aplicare pe plan intern a acestor
linii directoare;

• Raportul Comun privind Ocuparea: Comisia ºi Consiliul examineazã fiecare
Plan de Acþiune Naþional ºi prezintã un Raport Comun privind Ocuparea;

• Recomandãri: Consiliul poate emite, prin vot cu majoritate calificatã,
recomandãri în baza propunerilor Comisiei.
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Un alt pas important în evoluþia acestei politici a fost Consiliul European de la Lisabona
(martie 2000), care a stabilit un nou obiectiv strategic al UE în urmãtorul deceniu: „de
a deveni cea mai competitivã ºi mai dinamicã economie bazatã pe cunoaºtere din lume,
capabilã de creºtere economicã durabilã, cu locuri de muncã mai numeroase ºi mai bune
ºi o coeziune socialã mai mare”. Obiectivul este de a creºte rata de ocupare a forþei de
muncã în ansamblul UE la 70% ºi de a mãri numãrul femeilor angajate la peste 60%
pânã în 2010. Consiliul de la Stockholm (martie 2001) ºi Consiliul de la Barcelona
(martie 2002) au subliniat cã ocuparea deplinã este scopul principal al UE ºi a reiterat
importanþa acestuia în contextul extinderii UE. În ciuda tuturor acestor aºteptãri ridicate
din domeniu, dispoziþiile privind politica de ocupare a UE rãmân practic neschimbate
în Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa. 
În anii '90, „metoda deschisã de coordonare” (MDC) a fost prezentatã ca un rãspuns la
progresele lente obþinute în ceea ce priveºte evoluþiile politicii sociale. MDC a fost
consideratã o soluþie, datã fiind existenþa a numeroase blocaje naþionale la nivelul UE ºi
a dificultãþii de a lãrgi competenþele sociale prin clasica „metodã comunitarã”
(incluzând adoptarea unor mãsuri obligatorii din punct de vedere juridic). Totuºi, MDC
a fost pusã la îndoialã de Analiza Strategiei Lisabona10. Cea mai importantã criticã a fost
legatã de eficienþa sa scãzutã în obþinerea unor obiective europene comune prin
aplicarea de cãtre statele membre a angajamentelor convenite. Raportul Kok din
noiembrie 2004 a considerat cã evaluarea comparativã a performanþelor ºi evaluarea
colegialã erau stimulente prea slabe pentru politicile statelor membre11. 

9. JUSTIÞIE ªI AFACERI INTERNE

9.1. Evoluþia istoricã

Evoluþia istorica a domeniului „justiþie ºi afaceri interne” (JAI) aratã cã aceste chestiuni
au fost abordate multã vreme doar la nivel interguvernamental. Totuºi, în mod treptat,
domeniul JAI a fost integrat în tratate, începând cu Tratatul de la Maastricht din 1993.

Începând cu 1999, ºase din cele nouã domenii ale JAI au fost transferate din al treilea
în primul „pilon”, prin Tratatul de la Amsterdam, care a creat o situaþie dualã. Pe de o
parte, a existat un progres clar, prin „comunitarizarea” parþialã a aspectelor legate de JAI
Pe de altã parte, funcþionarea ºi luarea deciziilor în acest domeniu au devenit mai
complexe ºi, într-o anumitã mãsurã, ambigue, dat fiind cã JAI este gestionat prin douã
metode de lucru:

În „primul pilon”, deciziile sunt luate conform „metodei comunitare” (respectiv
adoptarea politicilor de cãtre triunghiul instituþional Consiliu, Comisie, PE; rolul central
al Comisiei în propunerea legislaþiei ºi verificarea punerii în aplicare; posibilitatea luãrii
deciziilor prin majoritate calificatã în Consiliu; caracterul obligatoriu al legislaþiei
comunitare adoptate; rolul CEJ în cazul încãlcãrii dreptului comunitar). Domeniile din
„primul pilon” sunt urmãtoarele: vize, azil, imigraþie, libera circulaþie a persoanelor ºi
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cooperarea judiciarã în materie civilã (titlul IV, articolele 61-69 din Tratatul CE);
În „al treilea pilon”, deciziile se iau prin „metoda guvernamentalã”, care acordã o
importantã putere de manevrã statelor membre, deoarece se foloseºte unanimitatea.
Domeniile din „al treilea pilon” sunt urmãtoarele: cooperarea judiciarã ºi cooperarea
poliþieneascã în materie penalã ºi armonizarea dreptului penal (Titlul VI, articolele 29-
32 din Tratatul UE).

9.2. Luarea deciziilor

Luarea deciziilor în spaþiul de libertate, securitate ºi justiþie oferã o imagine clarã a
funcþionãrii generale a UE în sistemul celor „trei piloni”. În consecinþã, o „clauzã
pasarelã” permite Consiliului, hotãrând în unanimitate, sã treacã acþiunile din domeniile
poliþiei ºi cooperãrii judiciare în materie penalã din al treilea în primul pilon
(„comunitarizarea” deplinã poate fi realizatã numai prin unanimitate). Aceasta ar
presupune puteri mai mari pentru PE, controlul judiciar al CEJ ºi iniþiativa legislativã a
Comisiei. 

Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa împinge evoluþia din domeniul
JAI cãtre o „comunitarizare” deplinã ºi introduce paºi înainte semnificativi, în special
abolirea celui de-al treilea „pilon” ºi extinderea „metodei comunitare” la aproape toate
aspectele acestui domeniu. Aceasta presupune aplicarea generalã a codeciziei
(procedurã legislativã ordinarã) ºi a votului prin majoritate calificatã. Dispoziþiile
actuale se gãsesc într-un singur capitol (Partea III, Titlul III, Capitolul IV). Conform
Tratatului de instituire a unei Constituþii pentru Europa, domeniul JAI rãmâne o
competenþã partajatã. 

10. POLITICA EXTERNÃ ªI DE SECURITATE COMUNÃ

10.1. Evoluþia istoricã

Politica externã ºi de securitate comunã (PESC) a UE a fost formulatã în Tratatul
privind Uniunea Europeanã (1993). Obiectivul PESC este ca UE „sã îºi afirme
identitatea pe scena internaþionalã, în special prin punerea în aplicare a unei politici
externe ºi de securitate comune, inclusiv prin definirea treptatã a unei politici de apãrare
comune care ar putea conduce la o apãrare comunã”.

Politica externã comunã acoperã toate chestiunile de politicã externã de interes general,
cu excepþia domeniilor din „primul pilon”, în special în ceea ce priveºte politica
comercialã ºi cooperarea pentru dezvoltare. Politica de securitate comunã se referã la
relaþiile statelor membre cu statele din afara UE, precum ºi la coordonarea din cadrul
organizaþiilor naþionale. 

Confruntate cu eºecurile ºi experienþa rãzboaielor din Balcani de la jumãtatea anilor '90,
statele membre au convenit sã întãreascã PESC. Aceastã tendinþã a devenit evidentã
odatã cu Declaraþia franco-britanicã de la St. Malo, în favoarea PESC, din decembrie
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1998. Cu ocazia summit-ului de la Helsinki, din decembrie 1999, ºefii de stat ºi de
guvern au reafirmat necesitatea unei „capacitãþi autonome de a lua decizii ºi, atunci
când NATO ca atare nu este implicatã, sã lanseze ºi sã desfãºoare operaþiuni militare
conduse de UE ca rãspuns la crize internaþionale”. În acest sens, „statele membre trebuie
sã poatã, pânã în 2003, sã desfãºoare în termen de 60 de zile ºi sã susþinã timp de 1 an
forþe militare de pânã la 50.000 – 60.000 persoane, capabile de întreaga gamã a
sarcinilor Petersberg”. De asemenea, a fost înfiinþat un set de noi instituþii, precum
Comitetul Politic ºi de Securitate, CPS sau COPS, Comitetul Militar al UE (EUMC) ºi
Statul Major Militar al UE (EUMS).

În ceea ce priveºte schimbãrile din Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru
Europa, trebuie spus cã abolirea structurii pe piloni nu înseamnã eliminarea naturii
„interguvernamentale” a PESC. La nivel instituþional, textul Tratatului de instituire a
unei Constituþii pentru Europa introduce douã elemente semnificative:

• În primul rând, creeazã postul de ministru al afacerilor externe (care este ºi
vicepreºedinte al Comisiei Europene), care va desfãºura ºi pune în aplicare PESC
în numele Consiliului European. Acesta va fi responsabil de gestiunea relaþiilor
externe ºi de coordonarea altor aspecte ale acþiunii externe ale Uniunii;

• În al doilea rând, textul introduce postul de preºedinte al Consiliului European
care garanteazã reprezentarea externã a UE în chestiuni legate de PESC.

Conform Tratatului de instituire a unei Constituþii pentru Europa, procedura
decizionalã din cadrul PESC nu se schimbã. Deciziile sunt luate în cea mai mare parte
în unanimitate. Acelaºi lucru este valabil pentru politica de apãrare comunã, unde orice
stat membru poate bloca orice decizie. În plus (ceea ce este considerat un regres în
evoluþia UE), Comisia nu mai poate face propuneri în domeniul PESC. Totuºi, poate
sprijini o iniþiativã a Ministrului Afacerilor Externe. Este introdus un alt element
interesant: o clauzã de „solidaritate” prin care celelalte state membre vor furniza
asistenþã (inclusiv resursele militare puse la dispoziþie de statele membre), dacã un stat
membru este victima unui atac terorist sau a unui dezastru cu cauze naturale sau umane. 

10.2. Obiectivele

Conform Tratatului UE, obiectivele PESC sunt de „a pãstra pacea ºi de a întãri
securitatea internaþionalã”. În ceea ce priveºte aspectele de apãrare ale PESC, când UE
decide sã acþioneze (în unanimitate), mãsurile pe care le poate lua includ urmãtoarele
aspecte, cunoscute în general sub numele de „misiuni Petersberg”:

• Acþiuni umanitare ºi operaþiuni de salvare;
• Operaþiuni de menþinere a pãcii: supravegherea unei zone de crizã cu militari ºi

forþe de poliþie dupã încetarea focului;
• Gestiunea unor crize internaþionale prin mijloace militare. 
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10.3. Actorii ºi procesul decizional

Deoarece PESC reprezintã o abordare „interguvernamentalã”, aceasta înseamnã cã cei
mai importanþi actori sunt Consiliul European ºi Consiliul de Miniºtri. Comisia, la fel
ca orice stat membru, poate transmite Consiliului orice chestiune referitoare la PESC ºi
poate prezenta propuneri Consiliului – deºi nu are dreptul unic, precum în chestiunile
comunitare. PE primeºte în mod regulat informaþii cu privire la evoluþii ºi poate face
recomandãri. 

Consiliul European (alcãtuit din ºefii de stat ºi de guvern ai statelor membre UE)
stabileºte principiile ºi orientãrile generale ale PESC ºi adoptã strategii comune ce
urmeazã a fi puse în aplicare de UE în domenii unde statele membre au importante
interese comune. Consiliul de Miniºtri (în acest caz, alcãtuit din miniºtrii afacerilor
externe ai statelor membre) pune în aplicare strategiile adoptate, hotãrând asupra unor
acþiuni comune ºi adoptând poziþii comune. Secretarul General al Consiliului de
Miniºtri este ºi Înaltul Reprezentant al UE pentru PESC. Acesta asistã statul membru
care deþine preºedinþia în formularea ºi punerea în aplicare a deciziilor PESC. Un alt
actor în contextul PESC este „Troika”, un grup consultativ reprezentând Uniunea în
contexte internaþionale. Acesta este format din:

• Ministrul Afacerilor Externe al statului membru care deþine preºedinþia UE;
• Înaltul Reprezentant;
• Ministrul Afacerilor Externe al statului membru care va deþine preºedinþia UE.

11. POLITICA COMERCIALÃ EXTERNÃ ªI DE DEZVOLTARE

11.1. Evoluþia istoricã a politicii comerciale externe

UE este unul din cei mai importanþi actori din comerþul internaþional. Exporturile UE
au crescut de la 350 miliarde EUR la începutul anilor '90 la aproape 2000 miliarde EUR

în 2003. 

În termeni istorici, politica comercialã externã ºi de dezvoltare a UE este legatã de
instituirea unei politici comerciale comune. Astfel, Tratatul CE afirmã în articolul 133:
„Politica comercialã comunã are la bazã principii uniforme în special în ceea ce priveºte
modificãrile tarifare, încheierea de acorduri tarifare ºi comerciale, uniformizarea
mãsurilor de liberalizare, politica de export, precum ºi mãsurile de protecþie comercialã,
cum ar fi cele care trebuie adoptate în cazul dumpingului ºi al subvenþiilor”. 

De asemenea, a fost introdus un articol suplimentar (articolul 300 din Tratatul CE),
pentru stabilirea cadrului de formulare a politicii comerciale externe. Conform acestui
articol, Tratatul acordã Comunitãþii competenþa de a încheia acorduri comerciale cu þãri
terþe în numele tuturor statelor membre, pentru a atinge o mai mare coerenþã în
elaborarea ºi punerea în aplicare a tuturor acordurilor comerciale cu þãri terþe. Odatã cu
rundele succesive de negociere GATT ºi OMC12, aceastã agendã comercialã
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internaþionalã s-a extins substanþial pentru a acoperi chestiuni precum comerþul cu
servicii, normele de investiþii, drepturile de proprietate intelectualã ºi clauzele de mediu.

11.2. Actorii ºi procesul decizional

În negocierile comerciale internaþionale, procesul decizional urmeazã o structurã destul
de strictã ºi bine definitã13, bazatã într-o anumitã mãsurã pe „metoda comunitarã” de
luare a deciziilor. Dupã cum se afirmã în articolul 133 din Tratatul CE, procesul
decizional cuprinde 3 etape diferite:

• În prima etapã, cel mai important actor este Comisia (în cea mai mare parte, DG
Comerþ în cooperare cu alte DG, în urma unor consultãri între servicii) care
elaboreazã o propunere transmisã Consiliului pentru a obþine un mandat de
negociere;

• În baza acestei propuneri, Consiliul, de obicei în formaþia miniºtrilor de externe,
stabileºte în mod formal „mandatul” de negociere al UE în a doua etapã ºi
autorizeazã Comisia sã lanseze negocierile. O mulþime de activitãþi pregãtitoare
din grupurile de lucru relevante ale Consiliului (privind agricultura ºi mediul,
printre altele) precede formularea mandatului. Interacþiunea dintre Comisie ºi
Consiliu continuã dupã adoptarea mandatului. În cursul negocierilor, Comisia
este obligatã sã consulte în mod regulat un comitet specific înfiinþat de Consiliu.
Acest comitet foarte influent (aºa-numitul „Comitet al articolului 133”) constã
din înalþi reprezentanþi ai ministerelor comerþului din statele membre. Acest
comitet furnizeazã Comisiei, de-a lungul întregului proces de negociere, linii
directoare privind desfãºurarea negocierile ºi este un mecanism de control
eficient al acþiunilor Comisiei. 

• Pentru adoptarea unui acord comercial, acolo unde existã o competenþã
comunitarã exclusivã, este necesar votul cu majoritate calificatã în Consiliu.
Unanimitatea este necesarã pentru aºa-numitele acorduri mixte în domenii
acoperite de competenþa partajatã a CE ºi statelor membre14. 

Rolul PE în formularea politicii comerciale este relativ limitat. PE este informat cu
privire la cursul negocierilor acordurilor internaþionale, dar avizul sãu este important
numai când trebuie adoptate acorduri de asociere cu þãri terþe (articolul 310 din Tratatul
CE) sau când sunt negociate acorduri care au implicaþii instituþionale sau bugetare. În
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acest caz, PE trebuie sã-ºi dea avizul conform asupra acestor acorduri, înainte ca ele sã
poatã intra în vigoare. Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa încearcã sã
compenseze aceastã absenþã de „legitimitate democraticã” ºi responsabilitate,
propunând ca PE sã emitã un aviz conform pentru toate acordurile comerciale, nu numai
pentru acordurile de asociere.

11.3. Instrumentele

Un alt aspect important care trebuie menþionat este distincþia dintre mãsurile comerciale
autonome ale UE ºi acordurile bilaterale sau multilaterale ale UE. 

Mãsurile comerciale autonome reprezintã instrumente de apãrare comercialã ºi constau
din taxe antidumping, taxe compensatorii, mãsuri de salvgardare ºi alte remedii
comerciale care sunt aplicate unilateral pentru a apãra industriile UE de practicile
comerciale „inechitabile” ale partenerilor comerciali ai UE. 

În al doilea rând, trebuie menþionate acordurile comerciale bilaterale ºi multilaterale ale

UE
15
. În ultimii ani, UE a fost foarte activã în negocierea acordurilor bilaterale ºi

multilaterale în cadrul OMC. Acordurile bilaterale ale UE urmãresc o gamã largã de
obiective: beneficii economice, obiective de politicã externã, obiective de ajutor pentru
dezvoltare. Aceasta conduce desigur la o gamã largã de acorduri, unele liberalizând
schimburile (zone de liber schimb), iar altele limitându-se la cooperarea economicã.
Unele acorduri merg în mod evident dincolo de comerþ (acorduri de asociere), în timp
ce altele urmãresc numai sã acorde preferinþe unilaterale þãrilor cu nevoi specifice (de
exemplu, Sistemul Generalizat de Preferinþe). 

11.4. Evoluþia istoricã a politicii de dezvoltare

Rolul UE ca actor puternic pe scena internaþionalã nu este limitat la poziþia sa în
comerþul internaþional. Dincolo de faptul cã UE este o putere economicã importantã, ar
trebui menþionat cã UE (împreunã cu statele sale membre) este cel mai mare furnizor
mondial de asistenþã oficialã pentru dezvoltare.

Conceptul politicii de dezvoltare a fost integrat în articolele 177-181 din Tratatul CE ºi
determinã cele mai importante caracteristici ale politicii de dezvoltare a UE. În primul
rând, politica de dezvoltare este o politicã „adiþionalã”: acþiunea UE în domeniul
asistenþei pentru dezvoltare trebuie sã completeze (nu sã înlocuiascã) politicile statelor
membre de asistenþã pentru dezvoltare, pentru a atinge o coerenþã, eficienþã ºi eficacitate
mai mare. În al doilea rând, articolele din tratat stabilesc 3 obiective de importanþã egalã
pentru politica de dezvoltare a UE: dezvoltare socialã ºi economicã armonioasã,
integrarea þãrilor în curs de dezvoltare în comerþul internaþional ºi reducerea sãrãciei. 
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11.5. Instrumentele

Unele dintre aceste obiective sunt urmãrite parþial prin acorduri comerciale bilaterale,
cum ar fi, de exemplu, Acordurile de Parteneriat Economic în cadrul Acordului Cotonou
cu þãrile ACP (Africa, Caraibe ºi Pacific). Altele sunt finanþate de Fondul European de
Dezvoltare (FED): un fond european autonom destinat asistenþei pentru dezvoltare,
constând din contribuþii proporþionale ale statelor membre individuale. În proiectele
finanþate de FED, UE încearcã sã se diferenþieze de statele membre individuale în
politica sa de dezvoltare, urmãrind obiective specifice ºi elaborându-ºi propria expertizã
în domeniul asistenþei pentru dezvoltare: construirea capacitãþii comerciale, integrarea
regionalã ºi sprijinirea accesului durabil la serviciile sociale, infrastructura de transport,
securitatea alimentarã ºi construirea capacitãþii instituþionale16.

11.6. Actorii

Unul dintre actori este DG Dezvoltare din cadrul Comisiei, care gestioneazã ºi
monitorizeazã programarea ajutoarelor în þãrile ACP ºi þãrile ºi teritoriile de peste mãri.
Un alt actor este Oficiul de Cooperare EuropeAid. Misiunea sa este de a pune în aplicare
instrumentele de asistenþã externã ale Comisiei Europene, care sunt finanþate din
bugetul Comunitãþii Europene ºi de FED. Aceasta nu se ocupã cu programele de
asistenþã de preaderare (PHARE, ISPA ºi SAPARD) sau cu activitãþile umanitare17. În
sfârºit, un alt actor este Biroul Umanitar al Comisiei Europene (ECHO) care a jucat
recent un rol important în reacþia UE la dezastrul produs de tsunami în Asia de Sud-Est18.

12. CONCLUZII

Trecerea în revistã a acestor politici aratã cã procesul de formulare a politicilor UE are
diferite modalitãþi de funcþionare, iar acesta reacþioneazã ºi evolueazã în conformitate
atât cu interesele, aºteptãrile ºi ideile statelor membre, cât ºi cu actorii externi ºi
configuraþiile instituþionale. Aderarea unor noi state membre mãreºte complexitatea
acestui proces european de formulare a politicilor. Noile state membre trebuie sã se
obiºnuiascã cu funcþionarea internã a UE pentru a înþelege natura procesului decizional.
În viitorul apropiat, vom fi martorii unei perioade de învãþare reciprocã ºi acomodare
care va încetini o anumitã perioadã adâncirea instituþionalã internã a UE (reformele
instituþionale) ºi extinderea acesteia. 

La început, procesul de integrare europeanã avea obiective politice, precum pacea,
securitatea ºi stabilitatea. S-a considerat cã aceste scopuri politice pot fi atinse cu
mijloace economice, prin crearea bunãstãrii ºi prosperitãþii, cu ajutorul instituirii mai
întâi a unei uniuni vamale, apoi a unei pieþe interne ºi, în final, a unei uniuni monetare.
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În prezent, pacea ºi securitatea în UE sunt considerate de la sine înþelese. De-a lungul
acestui proces de integrare, UE a devenit un gigant economic, dar a rãmas destul de
divizatã în domeniul politicii internaþionale ºi a securitãþii internaþionale (vezi criza
internã provocatã de rãzboiul din Irak), demonstrând clar cã era simultan un „pitic”
politic ºi un „fluture” militar. 

Cu referire la rezultatele negative ale referendumurilor privind Constituþia, putem spune
cã Europa se schimbã ºi dã semne de blocare temporarã, ceea ce va duce la noi negocieri
ºi la noi reflecþii asupra urmãtorilor paºi de fãcut pe drumul integrãrii europene. 

Uniunea Europeanã rãmâne proiectul voluntar de integrare cu cel mai mare succes în
secolul 20. Totuºi, pe plan internaþional este perceputã ca instabilã, iar pe plan intern ca
având un deficit democratic. În mod paradoxal, conform rezultatelor referendumurilor,
opinia publicã se teme de globalizare ºi extindere, în timp ce adâncirea ºi lãrgirea UE
sunt singurele rãspunsuri valide la riscurile globalizãrii. 
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CAPITOLUL 3

TRANSPUNEREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE 
A DIRECTIVELOR CE 

ªI CONTROLUL CE AL APLICÃRII CORECTE 
A DREPTULUI COMUNITAR – EXPERIENÞA FRANÞEI

François Brillanceau*

1. PRINCIPIILE DE BAZÃ ALE DREPTULUI COMUNITAR

Procesul de transpunere a directivelor UE nu poate fi analizat fãrã a se þine cont de
câteva principii de bazã ale legislaþiei UE. Aceste principii de bazã derivã atât din
Tratatul CE, cât ºi din jurisprudenþa Curþii Europene de Justiþie (CEJ):

• Termen limitã
O directivã trebuie transpusã de statele membre UE în termenul stabilit în directivã,
altfel împotriva statului membru este lansatã o procedurã privind încãlcarea dreptului
comunitar. Statele membre nu sunt obligate sã adopte mãsuri de transpunere înainte de
termenul limitã dar, conform jurisprudenþei CEJ, trebuie sã se abþinã de la luarea unor
mãsuri care ar compromite grav rezultatul prescris de directivã1.

• Calitatea transpunerii
Când statele membre trebuie sã transpunã o directivã, autoritãþile naþionale pot alege
formele ºi metodele (vezi formularea articolului 249 din Tratatul CE). Cu condiþia
îndeplinirii anumitor condiþii, existenþa principiilor generale de drept constituþional sau
administrativ poate face superfluã punerea în aplicare prin acte normative specifice2.
Totuºi, mãsurile de transpunere trebuie sã fie suficient de precise ºi de clare3. Mãsurile
naþionale trebuie sã ia forma unui instrument juridic obligatoriu ºi, în consecinþã, sunt
interzise practicile pur administrative4.  

• Principiile „supremaþiei” ºi „efectului direct”
La începutul anilor '60, CEJ a elaborat douã principii care guverneazã relaþia dintre
legislaþia comunitarã ºi legislaþiile naþionale ale statelor membre: principiile „efectului
direct” ºi „supremaþiei”. Aceste douã principii derivã din natura Tratatului CE care,
conform CEJ5, a instituit o „ordine juridicã nouã” de drept internaþional cãreia i se supun
statele membre ºi cetãþenii acestora.
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* Consilier juridic de drept european la Ministerul Sãnãtãþii, Afacerilor Sociale, Muncii ºi Ocupãrii Forþei de
Muncã, Paris, Franþa.
1 Vezi speþa 129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL c. Région wallonne. Speþele menþionate pot fi gãsite
pe pagina web a Curþii de Justiþie, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm, sau în Celex,
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm
2 Vezi speþa C 29/84, Comisia/Germania.
3 Vezi speþa C 291/84, Comisia/Olanda.
4 Vezi speþa C 102/79, Comisia/Belgia ºi speþa C 239/95 - Comisia/Belgia.
5 Vezi speþa 26/62, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen. 



Conform principiului „efectului direct”6, o dispoziþie a Tratatului CE sau a unui act
legislativ secundar (regulament, directivã sau decizie) care conferã drepturi indivizilor
poate – în anumite condiþii – sã fie invocatã direct de aceºtia în faþa instanþelor
naþionale7. 
Conform jurisprudenþei CEJ, judecãtorii naþionali au obligaþia de a asigura efectiv
aceste drepturi.
Ideea care stã la baza principiului „efectului direct” este în primul rând protecþia

drepturilor individuale. De asemenea, acesta garanteazã o punere eficientã în aplicare a
dreptului comunitar în ordinea juridicã naþionalã prin instanþele naþionale ºi persoanele
care doresc sã-ºi facã respectate drepturile. O dispoziþie CE poate produce un „efect
direct” numai dacã este clarã ºi necondiþionatã8. „Efectul direct” poate fi invocat de
indivizi în faþa unei instanþe naþionale împotriva unui stat membru (aºa-numitul „efect
direct vertical”)9 sau împotriva altui cetãþean (aºa-numitul „efect direct orizontal”).
Totuºi acest din urmã caz nu se aplicã dispoziþiilor directivelor10. 

Pentru ca indivizii sã beneficieze de „efectul direct” al dispoziþiilor legislaþiei CE,
trebuie sã existe o garanþie cã instanþele naþionale vor acorda prioritate dreptului
comunitar, nu legislaþiei naþionale. Conform principiului „supremaþiei”, oricând este
adoptatã legislaþie CE, aceasta va avea prioritate în faþa legilor interne11. Principiul
supremaþiei se referã la întreaga legislaþie CE, indiferent de natura sa: Tratat, legislaþie
secundarã (în principal directive, regulamente ºi decizii), acorduri internaþionale ºi
principii generale de drept comunitar. Dreptul comunitar prevaleazã asupra dreptului
naþional, normelor regionale ºi locale, precum ºi asupra constituþiilor statelor membre.
De asemenea, dreptul comunitar creeazã obligaþii fiecãrui nivel al autoritãþilor
naþionale: judecãtorul trebuie sã invalideze o mãsurã naþionalã contrarã legislaþiei
comunitare, iar administraþia nu trebuie sã aplice mãsurile naþionale contrare dreptului
comunitar. Legislativul va trebui sã abroge astfel de mãsuri.

• Principiul „interpretãrii conforme” („principe d’interprétation conforme”) 
În caz de îndoialã cu privire la interpretarea legislaþiei naþionale, instanþa naþionalã
trebuie sã o interpreteze în funcþie de directiva CE relevantã12. Aceastã obligaþie se
aplicã în cazurile în care dispoziþiile naþionale în cauzã au fost adoptate înainte sau dupã
directiva CE, ca si în cazurile în care procedurile legale în faþa instanþei naþionale sunt
„verticale” sau „orizontale”13; este valabilã ºi în cazul în care mãsura naþionalã se aplicã
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6 Principiul „efectului direct” nu ar trebui confundat cu principiu „aplicabilitãþii directe”. „Aplicabilitatea
directã” în cadrul dreptului comunitar înseamnã cã nu este necesar ca statele membre sã intervinã pentru
aplicarea legislaþiei; astfel, o mãsurã „direct aplicabilã” nu trebuie transpusã. Aceastã obligaþie este stabilitã
în mod clar pentru „regulamente” care, conform Tratatului CE, sunt „direct aplicabile”. Regulamentele devin
aplicabile fãrã alte acþiuni legislative (cum ar fi adoptarea unei mãsuri naþionale de transpunere), fãcând deja
parte din ordinea juridicã a statelor membre. În ciuda faptului cã regulamentele nu sunt transpuse, desigur
trebuie totuºi puse în aplicare.
7 Vezi speþa 26/62, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen. 
8 Vezi speþa 26/62, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen.
9 Vezi, de exemplu, speþa C 148/78, Ratti.
10 Vezi speþa C-152/84, Marshall/ Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority.
11 Vezi speþa 6/64, Costa/E.N.E.L.
12 Vezi speþa C 14/83, Van Colson et Kamann / Land Nordrhein-Westfalen. 
13 Vezi speþa C-106/89, Marleasing/ Comercial Internacional de Alimentación. 



numai în cursul unei perioade de tranziþie sau dacã interpretarea se referã la
jurisprudenþa naþionalã.

2. PROCESUL DE TRANSPUNERE A DIRECTIVELOR CE ÎN FRANÞA

Adoptarea mãsurilor naþionale de transpunere a directivelor CE este legatã în mod
necesar de negocierea directivelor CE. Într-adevãr, rezultatul negocierilor asupra unei
directive va influenþa în mare mãsurã sarcina de transpunere a acestei directive. Motivul
este evident, deoarece o directivã care nu a fost negociatã corespunzãtor de un stat
membru poate duce la mari dificultãþi atunci când acesta trebuie sã o transpunã. În
consecinþã, transpunerea trebuie pregãtitã în paralel cu negocierea.

Din aceasta evidentã nevoie de continuitate între etapele de negociere ºi transpunere
decurg trei consecinþe principale:

• Funcþionarii publici însãrcinaþi cu redactarea mãsurilor de transpunere trebuie
implicaþi cât se poate de curând în etapa de negociere. De asemenea, este foarte
importantã o coordonare adecvatã între diferitele poziþii apãrate la nivel naþional;

• Este important sã se identifice cât se poate de repede posibilele dificultãþi politice
care pot apãrea în cursul procesului de transpunere. Aceastã sarcinã, ce va
determina poziþiile de negociere, presupune realizarea unei evaluãri a impactului
asupra statului membru al directivei propuse.

• Este necesarã o viziune globalã a consecinþelor tehnice ºi juridice ale unui set de
dispoziþii, mai ales la negocierea directivelor „tehnice”. Ambele aspecte trebuie
abordate în paralel, pentru a evita dispoziþii nerealiste din punct de vedere tehnic
sau juridic. Astfel, este esenþialã o coordonare constantã între specialiºtii
ºtiinþifici/tehnici ºi cei juridici.

2.1. Continuitatea dintre negociere ºi transpunere

• Continuitatea organizatoricã
În Franþa, poziþiile de negociere ale diferitelor departamente din ministere sunt discutate
în prealabil la nivel intern de cãtre SGCI, departamentul primului ministru însãrcinat cu
coordonarea poziþiei franceze asupra politicilor UE. Aceasta înseamnã cã poziþia
francezã apãratã la nivelul UE va fi fost examinatã în prealabil la nivel intern în cursul
reuniunilor interministeriale organizate de SGCI. Aceasta necesitã stabilirea cât mai
rapidã a departamentelor ministeriale competente în privinþa chestiunilor acoperite de o
propunere de directivã, dupã adoptarea propunerii de cãtre Comisie. În cazul unor
dificultãþi în realizarea unui acord asupra poziþiei franceze, cabinetul primului ministru
organizeazã o reuniune, în vederea stabilirii acesteia, urmând ca poziþia sã fie apãratã la
nivelul UE de reprezentantul permanent francez de la Bruxelles. De obicei,
departamentele ministeriale care vor fi însãrcinate cu transpunerea iau parte la
reuniunile Consiliului de Miniºtri.

Dacã este dificil de realizat o continuitate între etapa de negociere ºi cea de transpunere,
este necesar sã se asigure cel puþin cã funcþionarul public însãrcinat cu transpunerea îl
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poate identifica pe negociatorul directivei. În cazul unei îndoieli cu privire la sensul
exact al unei dispoziþii a directivei, acesta va putea obþine clarificãrile necesare.

• Evaluarea impactului unei propuneri
Dupã adoptarea de cãtre Comisie a unei propuneri de directivã, este necesar sã se
identifice impactul potenþial al directivei propuse din punct de vedere politic, juridic etc.
Aceastã evaluare a impactului va fi utilã nu numai în contextul negocierii în sine, ci ºi
pentru a identifica din timp dificultãþile potenþiale care pot apãrea în cursul procesului
de transpunere.

Administraþia britanicã a elaborat un instrument foarte cuprinzãtor pentru a mãsura
impactul probabil al unei schimbãri de politicã ºi gama de opþiuni privind punerea în
aplicare a acesteia14. Acest instrument se numeºte „Regulatory Impact Assessment”
(RIA) ºi este utilizat în prezent pentru orice tip de legislaþie nouã, inclusiv propunerile
de directive UE. În cazul specific al directivelor UE, RIA urmãreºte sã defineascã
impactul potenþial al unei propuneri de directive ºi, în consecinþã, poziþiile de negociere
care pot fi luate de guvernul britanic. 

În Franþa, evaluarea impactului este efectuatã de obicei în termen de trei luni de la
publicarea propunerii de directivã de cãtre Comisie. Aceastã „fiºã simplificatã de
evaluare a impactului” trebuie completatã de departamentele ministeriale competente.
Aceasta va fi transmisã SGCI, iar apoi comitetelor de resort din parlament.

Deoarece propunerea se poate schimba în cursul procesului de negociere, „fiºa de
evaluare a impactului” trebuie actualizatã în mod regulat. Fiºa trebuie sã conþinã
urmãtoarele informaþii:

• Contextul în care este propusã directiva (trecerea în revistã a legislaþiei europene
existente, motivele propunerii etc.);

• Legislaþia naþionalã existentã în domeniile acoperite de propunerea de directivã;
• Contribuþia propunerii la legislaþia naþionalã existentã;
• Aspectele acceptabile ºi inacceptabile ale propunerii;
• Reglementãrile naþionale care ar trebui modificate în cazul adoptãrii propunerii

de directivã.

În practicã, identificarea impactului potenþial din punct de vedere juridic (ce
reglementãri naþionale trebuie modificate) este relativ uºor de fãcut.

Evaluarea consecinþelor potenþiale ale propunerii din punct de vedere social,
economic ºi de mediu va depinde de conþinutul propunerii de directivã:

• În cazul în care conþinutul propunerii de directivã respectã legislaþia naþionalã
deja existentã sau nu prevede obligaþii mai stricte decât cele cuprinse în legislaþia
naþionalã relevantã, evaluarea nu va avea dificultãþi;

• Aceastã evaluare devine dificilã când propunerea obligã statele membre sã-ºi
revizuiascã legislaþia naþionalã din anumite domenii. Negocierile curente asupra
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14 Vezi pagina web a Cabinet Office, în special urmãtorul link:
 http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/index.asp



directivei privind „serviciile din piaþa internã”15 au arãtat necesitatea analizãrii
impactului asupra sistemelor naþionale de autorizare, precum ºi al impactului
potenþial al principiului „þãrii de origine”. 

2.2. Procesul de transpunere ºi monitorizarea sa la nivel naþional

Activitãþile tehnice de transpunere ar trebui sã înceapã imediat dupã adoptarea definitivã
a legislaþiei, pentru a finaliza la timp mãsurile de transpunere. Sarcina transpunerii unei
directive necesitã utilizarea unor instrumente specifice, pentru a putea face faþã
posibilelor dificultãþi (juridice sau administrative). Aceste instrumente sunt fie de naturã
organizatoricã, fie de naturã tehnicã (documente de sprijin). 

• Dificultãþi întâmpinate în cursul procesului de transpunere ºi instrumente ce
pot fi utilizate

La transpunerea directivelor CE, statele membre au frecvent probleme cu identificarea
ºi soluþionarea dificultãþilor juridice ºi administrative, pentru realizarea în timp util a
mãsurilor de transpunere:

– Dificultãþile juridice se referã la necesitatea de a defini tipul de instrumente
juridice (de exemplu, lege sau decret) necesar pentru transpunerea unei directive.
Tipul de instrument necesar va influenþa mult calendarul stabilit pentru adoptarea
mãsurilor de transpunere. 

– Dificultãþile administrative se referã la problemele de anticipare a posibilelor
conflicte între diversele departamente ministeriale. De exemplu, în cursul
procesului de transpunere pot apãrea probleme de repartizare a sarcinilor între
diferitele departamente ministeriale. 

Teoretic, aceste dificultãþi ar trebui identificate ºi rezolvate în cursul procesului de
negociere. Uneori totuºi, o poziþie comunã definitã la nivel naþional ºi sprijinitã cu
succes în faþa Consiliului în procesul de negociere poate fi ambiguã deoarece este
rezultatul unor compromisuri interne. În aceastã situaþie, este probabil ca discuþiile sã
reînceapã la nivel naþional în momentul transpunerii directivei.  

Pentru a face faþã acestor dificultãþi, în Franþa sunt utilizate urmãtoarele instrumente16:

– Tabelul de corespondenþã: Dupã adoptarea directivei, departamentele
ministeriale competente implicate în transpunere furnizeazã SGCI un tabel de
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15 Aceastã propunere, care urmãreºte sã realizeze piaþa internã a serviciilor, intenþioneazã sã faciliteze
prestarea serviciilor. Mai precis, aceastã propunere impune statelor membre obligaþia de a-ºi revizui legislaþia
naþionalã referitoare la autorizãrile preliminare (interzicerea autorizãrilor nejustificate cerute pentru stabilirea
în alt stat membru). Propunerea promoveazã un principiu nou, pentru a facilita prestarea transfrontalierã a
serviciilor, principiul „þãrii de origine”. Conform acestui principiu, legislaþia naþionalã a prestatorului de
servicii prevaleazã în faþa legislaþiei statului membru care îl „gãzduieºte” pe prestator (inclusiv dreptul muncii,
legislaþia privind protecþia consumatorilor etc.).
16 În privinþa procesului de transpunere, toate statele membre se confruntã mai mult sau mai puþin cu lipsa
voinþei politice ºi/sau cu un proces legislativ lent ºi inadecvat. În Franþa mai sunt evidenþiate ºi alte câteva
dificultãþi: consultarea obligatorie a comitetelor specializate în cursul redactãrii mãsurilor de transpunere,
ceea ce încetineºte procesul; competenþa anumitor departamente ministeriale tinde sã complice redactarea ºi
adoptarea mãsurilor de transpunere; adoptarea frecventã a unor norme mai stricte decât dispoziþiile directivei.



corespondenþã care descrie dispoziþiile care trebuie transpuse ºi legislaþia
francezã ce trebuie modificatã. De asemenea, va ajuta la determinarea
dispoziþiilor care nu necesitã transpunere;

– Proiectele mãsurilor de transpunere: în mãsura în care este practicabil,
departamentele ministeriale competente pot defini orientãrile generale ale
mãsurilor de transpunere necesare;

– Proiectul calendarului de adoptare: fiecare departament ministerial descrie
calendarul prevãzut pentru adoptarea mãsurilor de transpunere.

Cele trei documente menþionate mai sus trebuie transmise SGCI cel târziu la trei luni
dupã adoptarea directivei. Apoi este organizatã o reuniune pentru a determina
responsabilitãþile diferitelor departamente ministeriale implicate în transpunere. În
cazul unor conflicte între departamentele ministeriale, trebuie gãsite soluþii la nivel
ministerial (reuniuni) sau la nivelul cabinetului primului ministru.

• Necesitatea monitorizãrii procesului naþional de transpunere
Monitorizarea proceselor naþionale de transpunere se dovedeºte a fi necesarã, nu numai
pentru a evita întârzierile în emiterea mãsurilor de transpunere, ci ºi fiindcã „tabela de
scor” a Comisiei pentru piaþa internã, care este actualizatã ºi publicatã în mod regulat,
indicã în mod clar statele membre care-ºi îndeplinesc obligaþiile ºi pe cele în întârziere17.

Pentru ameliorarea rezultatelor proaste avute în ceea ce priveºte transpunerea la timp a
directivelor, sistemul francez de monitorizare a fost modificat în 2004 printr-o
circularã18. Sistemul actual se bazeazã pe necesitatea asigurãrii unei implicãri mai mari
a diverºilor actori la nivel politic, administrativ ºi parlamentar.

– Nivel politic: Conform circularei, fiecare ministru are o anumitã responsabilitate
în procesul de transpunere. În consecinþã, Consiliul de Miniºtri examineazã
periodic lista directivelor care nu sunt transpuse la timp. Fiecare departament
ministerial desemneazã un membru al cabinetului responsabil de urmãrirea
procesului de transpunere.

– Nivel administrativ: În fiecare minister este desemnat un înalt funcþionar public
care sã asigure urmãrirea atât a etapei de negociere, cât ºi a procesului de
transpunere, pentru toate directivele care fac obiectul respectivului minister. Sunt
organizate reuniuni regulate de urmãrire cel puþin o datã la trei luni, la douã niveluri:

• La reuniunile SGCI participã înalþii funcþionari desemnaþi sau asistenþii acestora,
pentru a analiza toate transpunerile în curs. În cursul acestor reuniuni trebuie
discutate ºi, dacã este posibil, soluþionate, toate dificultãþile întâlnite în contextul
procesului de transpunere;

• La reuniunile Secretariatului General al Guvernului (SGG) participã înalþii
funcþionari ºi membrii cabinetului desemnaþi sã urmãreascã procesul de
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17 Informaþii cuprinzãtoare pot fi gãsite la urmãtoarele linkuri:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
18 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407654C



transpunere. Aceste reuniuni, care se concentreazã în principal pe directivele
pentru care existã o întârziere în adoptarea mãsurilor de transpunere, sunt utile
pentru a elimina restul de dificultãþi tehnice ºi administrative.

– Nivel parlamentar: Noua circularã prevede trei tipuri de soluþii pentru accelerarea
procesului de adoptare în faþa parlamentului:

• O dupã-amiazã pe lunã este dedicatã în prezent adoptãrii legislaþiei necesare pentru
transpunerea directivelor CE;

• O datã la trei luni este prezentatã în parlament o lege cuprinzând dispoziþii de
transpunere;

• În prezent este evaluatã posibilitatea organizãrii unor proceduri simplificate
pentru adoptarea mãsurilor de transpunere (totuºi aceasta necesitã modificarea
Constituþiei).

Transpunerea corectã ºi la termen a directivelor în dreptul naþional este, de asemenea, o
importantã preocupare a Comisiei. În recent publicata recomandare din 12 iulie 2004
privind transpunerea în legislaþia naþionalã a directivelor referitoare la piaþa internã19,
Comisia recomandã statelor membre sã þinã cont de anumite prioritãþi.

3. GESTIUNEA PROCEDURILOR PRIVIND ÎNCÃLCAREA DREPTULUI
COMUNITAR PREVÃZUTE DE ARTICOLELE 226 ªI 228 DIN TRATATUL CE

În rolul sãu de gardian al tratatelor, Comisia trebuie sã se asigure cã legislaþia UE este
corect transpusã ºi aplicatã de statele membre. Comisia ºi statele membre trebuie sã se
angajeze sã coopereze pentru îndeplinirea competenþelor ºi obligaþiilor acestora20.
Totuºi, dacã aceastã cooperare nu-ºi atinge obiectivele, Comisia poate iniþia o procedurã
privind încãlcarea dreptului comunitar în temeiul articolelor 226 ºi 228 din Tratatul CE
împotriva unui stat membru care nu ºi-a îndeplinit obligaþiile în baza Tratatului CE. 

3.1. Actorii ºi caracteristicile principale ale procedurii de încãlcare în temeiul
articolelor 226 ºi 228 din Tratatul CE

Procedura în baza articolului 22621 este un instrument important pentru asigurarea
aplicãrii corecte a legislaþiei CE. Aceasta este iniþiatã de Comisie împotriva unui stat
membru care nu ºi-a îndeplinit o obligaþie în temeiul dreptului comunitar (Tratatul CE
ºi legislaþia secundarã). În ceea ce priveºte obligaþia de transpunere a directivelor CE,
existã diferite tipuri de neîndeplinire a obligaþiilor decurgând din legislaþia UE:

• Cazul „necomunicãrii”: Atunci când statul membru nu comunicã mãsurile de
transpunere;
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19 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_098/l_09820050416en00470052.pdf
20 Vezi, în special, Comunicarea Comisiei din 16/05/2003 privind mai buna monitorizare a aplicãrii dreptului
comunitar (COM (2002)725 final).
21 Articolul 226: „În cazul în care Comisia considerã cã un stat membru nu ºi-a îndeplinit una din obligaþiile
care îi revin în temeiul prezentului tratat, emite un aviz motivat cu privire la subiect, dupã ce a oferit statului
în cauzã posibilitatea de a-ºi prezenta observaþiile. În cazul în care statul în cauzã nu se conformeazã acestui
aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiþie”.



• Cazul „neconformãrii”: Se referã la cazul în care directiva nu este transpusã corect,
de exemplu;

• Cazul „aplicãrii proaste”: Se referã la cazul în care directiva este transpusã corect,
dar aplicatã incorect.

Procedura de încãlcare în temeiul articolului 226 din Tratatul CE implicã trei actori
(Comisia, statul membru ºi Curtea Europeanã de Justiþie) ºi trece prin douã etape majore
formalizate:

• O etapã precontencioasã în care are loc un dialog între statul membru ºi Comisie
pentru rezolvarea disputei. 

• O etapã contencioasã iniþiatã de Comisie ºi care se poate finaliza printr-o hotãrâre
a CEJ. În cazul în care statul membru în cauzã nu se conformeazã opiniei
Comisiei definind încãlcarea ºi mãsurile care trebuie luate pentru a o stopa,
Comisia poate sesiza CEJ.

Un caz de încãlcare poate fi deschis la iniþiativa serviciilor Comisiei (de exemplu, o
anchetã a indicat o posibilã încãlcare), în baza unei reclamaþii a unei persoane în faþa
Comisiei sau în faþa comitetului de petiþii al Parlamentului European. În ultimele douã
cazuri Comisia face o evaluare care va decide cu privire la celelalte acþiuni ºi la
deschiderea procedurii în temeiul articolului 226.

Înaintea etapei precontencioase, între Comisie ºi statul membru poate avea loc un dialog
informal prin intermediul unui schimb de scrisori. Aceastã „etapã de anchetã” care este
opþionalã va ajuta Comisia sã stabileascã dacã este vorba sau nu de o încãlcare a
dreptului comunitar ºi, în consecinþã, dacã Comisia este competentã în aceastã privinþã
ºi, în fine, dacã aceastã încãlcare – conform Comisiei – este realã sau nu.

3.2. Etapa precontencioasã

Scopul principal al etapei precontencioase este de a da statului membru posibilitatea de
a-ºi îndeplini obligaþiile în baza dreptului comunitar sau de a face uz de dreptul sãu de
a se apãra de reclamaþiile Comisiei22. Aceastã etapã asigurã salvgardarea garanþiilor
esenþiale cerute de Tratatul CE pentru a proteja drepturile statului membru în cauzã; de
asemenea, ajutã la definirea obiectului precis al contenciosului.

Implicã douã etape formalizate:

• Transmiterea de cãtre Comisie a unei scrisori de somare. Scrisoarea urmãreºte sã
defineascã presupusa încãlcare ºi dã statului membru în cauzã ºansa de a transmite
observaþiile cu privire la chestiunea ce face obiectul procedurii de încãlcare23;
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22 Vezi, de exemplu, speþa C-1/00, Comisia/Franþa.
23 Vezi definiþia datã de Curte scrisorii de somare (speþa C 230/99, Comisia/Franþa): „(…) din funcþia atribuitã
etapei precontencioase a procedurilor în cazul în care un stat nu îºi îndeplineºte obligaþiile rezultã cã scopul
scrisorii de somare este, în primul rând, de a delimita obiectul disputei ºi de a indica statului membru, care
este invitat sã-ºi prezinte observaþiile, factorii care-i permit sã-ºi pregãteascã apãrarea ºi, în al doilea rând, de
a permite statului membru sã se conformeze înainte de aducerea procedurii în faþa Curþii”.



• Transmiterea unui aviz motivat al Comisiei în cazul în care explicaþiile date de
statul membru ca rãspuns la scrisoarea de somare nu sunt considerate
satisfãcãtoare de cãtre Comisie24. În final, în cazul în care Comisia gãseºte noi
motive în cursul unei proceduri de încãlcare, va trebui sã emitã o scrisoare de
somare suplimentarã sau un aviz motivat suplimentar.

Meritã menþionat faptul cã în cursul procedurii poate fi necesar sã se ia alte decizii (de
exemplu, necesitatea de a decide amânarea cazului, de a decide cu privire la autorizarea
contactelor, dimensiunea Curþii, închiderea cazului etc.). În plus, fiecare hotãrâre luatã
în cursul etapei pre-contencioase necesitã o decizie a Comisiei (principiul colegialitãþi
procesului decizional). Comisia are o putere discreþionarã de a continua sau de a opri
procedura în orice moment în cursul etapei precontencioase. 

3.3. Etapa contencioasã

În urma rãspunsului dat avizului motivat, conflictul dintre Comisie ºi statul membru
poate persista. Comisia va decide apoi sã sesizeze CEJ. Obiectivul este ca

neîndeplinirea obligaþiilor statului membru sã fie afirmatã în mod clar de CEJ
25
. Acest

lucru este în conformitate cu competenþa judiciarã a CEJ care trebuie sã asigure cã
dreptul comunitar nu este interpretat sau aplicat diferit de la un stat membru la altul ºi
cã sistemul juridic al CE rãmâne un sistem comunitar, identic în toate situaþiile. 

În cazul în care CEJ considerã cã legislaþia europeanã a fost încãlcatã, statul membru
trebuie sã-ºi îndeplineascã obligaþiile. 

Imediat ce o decizie a CEJ declarã cã un stat membru nu ºi-a îndeplinit obligaþiile,
Comisia lanseazã automat o procedurã în temeiul articolului 22826. Aceastã sesizare se
bazeazã pe faptul cã, neluând mãsurile necesare pentru eliminarea încãlcãrii declarate
de Curte, statul membru în cauzã nu respectã decizia CEJ.

Procedura de încãlcare în temeiul articolului 228 este similarã etapei precontencioase în
temeiul articolului 226 din Tratatul CE (scrisoare de somare, aviz motivat, etapã
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24 Definiþia datã de Curte unui aviz motivat (speþa 74/82, Comisia c. Irlanda [1984] ECR 317, alineatul 13):
„(…) La emiterea unui aviz motivat, Comisia îºi stabileºte în mod oficial opinia cu privire la poziþia juridicã
a statului membru în cauzã. Mai mult, prin declararea oficialã a încãlcãrii Tratatului de care este acuzat statul
membru în cauzã, avizul motivat încheie procedura precontencioasã (…)”.
25 Ca în instanþele naþionale, procedura în faþa CEJ începe cu o etapã scrisã, fiind continuatã de etapa oralã.
26 Articolul 228: „În cazul în care Curtea de Justiþie constatã cã un stat membru nu ºi-a îndeplinit una din
obligaþiile care îi revin în temeiul prezentului tratat, acest stat este obligat sã ia mãsurile pe care le impune
executarea hotãrârii Curþii de Justiþie. În cazul în care Comisia considerã cã statul respectiv nu a luat aceste
mãsuri, aceasta emite, dupã ce a dat statului în cauzã posibilitatea de a-ºi prezenta observaþiile, un aviz motivat
cu precizarea punctelor asupra cãrora statul membru în cauzã nu s-a conformat hotãrârii Curþii de Justiþie. În
cazul în care statul membru respectiv nu a luat mãsurile pe care le impune executarea hotãrârii Curþii în
termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiþie. Comisia aratã cuantumul sumei forfetare
sau al penalitãþilor cu titlu cominatoriu pe care le considerã corespunzãtoare împrejurãrilor ºi pe care statul
membru trebuie sã le plãteascã. În cazul în care Curtea de Justiþie constatã cã statul membru în cauzã nu s-a
conformat hotãrârii sale, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalitãþi cu titlu
cominatoriu(…)”.



contencioasã). La cererea Comisiei, CEJ poate impune sancþiuni financiare statului
membru care nu a aplicat hotãrârea CEJ.

3.4 Procedurile de încãlcare în Franþa

Pentru a face faþã din punct de vedere organizatoric procedurilor de încãlcare, a trebuit
fãcutã o distincþie importantã între, pe de o parte, etapa precontencioasã în baza
articolului 226 ºi, pe de altã parte, etapa contencioasã  a procedurii în baza articolului
226 ºi etapa precontencioasã a procedurii în baza articolului 228:

– Etapa precontencioasã în temeiul articolului 226 din Tratat: La formularea
de rãspunsuri cãtre Comisie sunt implicate departamentele ministeriale
responsabile de încãlcare. SGCI coordoneazã rãspunsurile, dacã este necesar, ºi
transmite poziþia francezã reprezentantului permanent francez. Rãspunsul este
apoi comunicat Comisiei.

– Etapa contencioasã în baza procedurii articolului 226 ºi etapa
precontencioasã în baza procedurii articolului 228: Miza diferitã necesitã
proceduri diferite. Deoarece chestiunea devine importantã din motive juridice
sau financiare, conþinutul rãspunsului ºi strategia trebuie verificate atent. Din
acest motiv sunt implicaþi trei actori: serviciul juridic al SGCI (coordonare),
departamentele competente ale ministerelor în cauzã (expertizã tehnicã) ºi
departamentul juridic al ministerului afacerilor externe (specialiºti în legislaþia
comunitarã).

4. ACÞIUNEA PENTRU PRONUNÞAREA UNEI HOTÃRÂRI 
PRELIMINARE – ARTICOLUL 234 DIN TRATATUL CE27

CEJ este gardianul suprem al legalitãþii Comunitãþii. Totuºi, nu este singurul organism
judiciar împuternicit sã analizeze aplicarea dreptului comunitar. De asemenea,
instanþele naþionale sunt preocupate de legislaþia secundarã (regulamente, directive ºi
decizii), deoarece aceste dispoziþii pot conferi în mod direct drepturi individuale
cetãþenilor statelor membre, pe care instanþele naþionale trebuie sã le protejeze
(principiul „efectului direct”).  
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27 Articolul 234: „Curtea de Justiþie este competentã sã hotãrascã, cu titlu preliminar, cu privire la:
(a) interpretarea prezentului tratat;
(b) validitatea ºi interpretarea actelor adoptate de instituþiile Comunitãþii ºi de BCE;
(c) interpretarea statutelor organismelor înfiinþate printr-un act al Consiliului, în cazul în care statutele
respective prevãd acest lucru.
În cazul în care o asemenea chestiune se invocã în faþa unei instanþe judecãtoreºti dintr-un stat membru,
aceastã instanþã judecãtoreascã poate, în cazul în care apreciazã cã o decizie în aceastã privinþã este necesarã
pentru a pronunþa o hotãrâre, sã cearã Curþii de Justiþie sã decidã cu privire la aceastã chestiune. În cazul în
care o asemenea chestiune se invocã într-o cauzã pendinte în faþa unei instanþe judecãtoreºti naþionale ale cãrei
hotãrâri nu sunt supuse vreunei cãi de atac în dreptul intern, aceastã instanþã judecãtoreascã este obligatã sã
sesizeze Curtea de Justiþie”.



Aceastã situaþie are douã consecinþe:

• Instanþele naþionale sunt prin natura lor primii gardieni ai dreptului comunitar;
• Pentru a asigura aplicarea efectivã ºi uniformã a legislaþiei comunitare ºi pentru

a împiedica interpretãrile divergente, instanþele naþionale pot ºi uneori trebuie sã
solicite CEJ clarificãri cu privire la interpretarea dreptului comunitar. 

4.1. Actori ºi caracteristici principale ale procedurii

Existã câþiva actori, care pot juca un rol în contextul procedurii art. 234: instanþele
naþionale, CEJ, statul membru sau statele membre, Comisia ºi pãrþile (persoane fizice,
firme etc.) implicate în disputã. 

Instanþele naþionale: În contextul procedurilor legale în cadrul unei instanþe naþionale,
instanþa naþionalã are dreptul de a pune CEJ orice întrebãri referitoare la interpretarea
dreptului comunitar. Jurisprudenþa CEJ defineºte conceptul de instanþã naþionalã:
aceasta este creatã ºi organizatã de legislaþia naþionalã pentru a exercita competenþe
judiciare, este independentã ºi imparþialã, regulile sale de procedurã garanteazã
drepturile apãrãrii, iar deciziile sale sunt obligatorii. Întinderea obligaþiei unei instanþe
naþionale de a apela la o hotãrâre preliminarã depinde de existenþa unei cãi de atac
împotriva deciziilor instanþei naþionale. 

CEJ: CEJ considerã cã este obligatã sã examineze chestiunile ridicate, cu excepþia
cazului în care disputa în mod clar este inexistentã sau dacã disputa nu se referã la
interpretarea sau examinarea validitãþii unei dispoziþii comunitare, ori dacã rãspunsul nu
va avea impact asupra soluþionãrii disputei (de exemplu, dreptul comunitar nu este
aplicabil conþinutului unei dispute pe rolul instanþei naþionale).

Ceilalþi actori: toate pãrþile implicate, respectiv statele membre, pãrþile la procedurile
pe rolul instanþelor naþionale, precum ºi Comisia, pot lua parte la procedurile în faþa CEJ
pentru a avea ºansa de a-ºi apãra propria interpretare a dispoziþiei din dreptul comunitar
care este examinatã de CEJ. Statele membre pot decide sã nu intervinã. Totuºi acest
lucru nu este recomandat, deoarece numeroase principii importante de drept comunitar
au fost stabilite în hotãrârile preliminare. 

Principalele caracteristici ale procedurii:

• Procedura art. 234 se bazeazã pe cooperarea judiciarã: judecãtorul naþional are
dreptul exclusiv de a lansa procedura privind hotãrârea preliminarã;

• Pãrþile implicate în disputã pot doar sã-ºi prezinte opinia în faþa CEJ;
• CEJ este obligatã sã respecte formularea chestiunilor stabilitã de instanþele

naþionale. CEJ realizeazã o interpretare a dreptului comunitar ºi nu decide în
calitate de instanþã de apel; CEJ nu ia decizia finalã în procedura aflatã pe rolul
instanþei naþionale;

• Trimiterea la hotãrârea preliminarã cuprinde detaliile speþei ºi chestiunea sau
chestiunile ridicate;
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• În cazul în care CEJ considerã cã respectiva chestiune a primit deja o hotãrâre
preliminarã, va emite un „ordin motivat”;

• Instanþa naþionalã cãreia i se adreseazã interpretarea dreptului comunitar este
obligatã sã urmeze interpretarea datã de CEJ. Judecãtorul este obligat sã
soluþioneze disputa în funcþie de concluziile CEJ. Decizia CEJ este obligatorie ºi
pentru alte instanþe naþionale când este ridicatã o problemã de aceeaºi naturã;

• Dacã o dispoziþie legislativã secundarã CE (directivã, regulament, decizie) este
declaratã nulã de CEJ, deoarece nu respectã legislaþia comunitarã, instituþiile
competente sunt obligate sã ia mãsurile necesare pentru modificarea acesteia.

4.2. Gestionarea procedurii art. 234 în Franþa

În Franþa, o intervenþie în faþa CEJ în cadrul unei proceduri în baza art. 234 este
întotdeauna decisã dacã o instanþã naþionalã francezã solicitã o hotãrâre preliminarã.
Atunci când chestiuni ridicate de o instanþã din alt stat membru se referã la o legislaþie
naþionalã similarã legislaþiei franceze, autoritãþile franceze pot decide sã intervinã în
faþa CEJ.

La nivel naþional în Franþa sunt implicaþi trei actori: serviciul juridic al SGCI
(coordonare), departamentele competente ale ministerelor în cauzã (expertizã tehnicã)
ºi departamentul juridic al ministerului afacerilor externe (specialiºti în legislaþia
comunitarã).

În practicã, procedura decurge în felul urmãtor:

• Acþiunea pentru pronunþarea unei hotãrâri preliminare este transmisã de SGCI
departamentelor ministeriale interesate;

• Dacã doreºte sã intervinã, departamentul ministerial competent trimitã o notã
motivând necesitatea unei intervenþii ºi orientarea generalã a raþionamentului ce
poate fi urmat (fie în cursul etapei scrise, fie în cursul celei orale în faþa CEJ);

• SGCI organizeazã o reuniune pentru a verifica dacã ar trebui pregãtitã o cerere ºi
care ar trebui sã fie conþinutul acesteia;

• Aceasta este pregãtitã de ministerul afacerilor externe ºi este revizuitã de
departamentul ministerial competent ºi de serviciul juridic al SGCI. Apoi cererea
este transmisã CEJ. 
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SECÞIUNEA 2

PIAÞA INTERNÃ





CAPITOLUL 4

FUNCÞIONAREA PIEÞEI INTERNE

Robert Hine*

1. INTRODUCERE: SISTEMUL PIEÞEI ÎN UE

Summit-ul de la Lisabona din 2000 a statuat ambiþia de a crea în UE cea mai dinamicã
economie bazatã pe cunoaºtere din lume pânã în 2010. Platforma acestei agende este
piaþa internã. Cu aderarea României ºi Bulgariei în 2007, UE va avea o populaþie de 450
de milioane, din care cea mai mare parte consumatori prosperi ºi cu venituri medii.
Aceasta oferã o piaþã internã suficient de mare pentru a exploata pe deplin economiile
de scarã în industriile în care mãrimea este importantã, pentru a da posibilitatea
specializãrii într-o mare varietate de niºe de piaþã ºi pentru ca concurenþa sã determine
inovare ºi reducerea costurilor. Sistemul de piaþã este recunoscut ca cea mai eficientã
modalitate de a organiza o economie modernã ºi dinamicã. Totuºi se considerã cã o piaþã
nereglementatã are defecte majore, în special atunci când industriile sunt extrem de
concentrate. De aceea, guvernele emit reguli pentru a aborda o gamã largã de preocupãri
ale consumatorilor, preocupãri de mediu ºi de alt tip. Pentru UE, aceasta înseamnã o
acþiune complicatã de echilibrare între reglementãrile la nivel naþional ºi cele la nivel
european, cele din urmã fiind mai eficiente când existã semnificative efecte
transfrontaliere ale legislaþiei naþionale.

2. STRATEGIA DE REGLEMENTARE A UE PENTRU PIAÞA INTERNÃ

Obiectivul pieþei interne este de a crea „un spaþiu fãrã frontiere interne în care este
asiguratã libera circulaþie a bunurilor, persoanelor, serviciilor ºi capitalului”. Se crede
cã, printr-o reglementare adecvatã, aceasta va crea cele mai bune posibilitãþi ca cetãþenii
UE sã beneficieze de un nivel de trai ridicat ºi în creºtere. Actul Unic European a oferit
o bazã solidã pentru finalizarea pieþei interne prin instituirea votului prin majoritate
calificatã în toate domeniile, cu excepþia impozitãrii ºi a anumitor aspecte ale politicii
sociale, aceasta permiþând un progres mult mai rapid al elaborãrii normelor.

Integrarea pieþei urma a fi realizatã prin trei modalitãþi:

• Liberalizare: Piaþa internã a necesitat eliminarea controalelor la frontierele interne
dintre statele membre. Tranzacþiile transfrontaliere au devenit mai simple ºi mai
rapide, încurajând mai mult comerþ ºi mai multe investiþii. Acest lucru are de
asemenea implicaþii majore pentru eficienþa anumitor reglementãri naþionale (de
exemplu, contingentele naþionale asupra comerþului cu þãri terþe nu mai erau
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viabile). În afarã de aceasta, libera circulaþie este o cerinþã juridicã ºi astfel statele
membre nu pot interveni în comerþul transfrontalier prin mijloace directe sau
indirecte (temeiul juridic este constituit de tratat sau de deciziile Curþii Europene
de Justiþie (CEJ), ori de regulamentele/directivele CE). Aceastã implicã dreptul de
a intra pe pieþele naþionale. Mãsurile care fac importurile intra-CE mai scumpe
decât vânzarea de produse interne nu sunt permise. Articolul 28 (fostul articol 30)
a interzis mãsurile cu efect echivalent cu cel al restricþiilor cantitative. CEJ le-a
interpretat ca fiind „toate normele comerciale emise de statele membre care sunt
capabile sã împiedice, direct sau indirect, efectiv sau potenþial, comerþul
intracomunitar”. O marjã de manevrã naþionalã existã numai în cazul unei
derogãri explicite din tratat (din raþiuni de sãnãtate, de siguranþã, de mediu sau de
protecþie a consumatorilor). 

• Apropierea legislativã: Legile naþionale trebuie adaptate astfel încât comerþul
transfrontalier sã nu mai fie împiedicat, direct sau indirect. Aceasta nu înseamnã
o centralizare completã a normelor, toate normele naþionale fiind înlocuite de
mãsuri ale UE.  În schimb, apropierea înseamnã o armonizare suficientã; punctul
important de pornire este un acord cu privire la obiectivele legislaþiei. De aceea,
mãsurile UE ar trebui sã abordeze numai aspectele esenþiale de sãnãtate,
siguranþã, protecþie a mediului sau a consumatorului. Orice alte dezvoltãri ale
normelor vor fi supuse concurenþei de reglementare.

• Recunoaºterea reciprocã: În general, statele membre au obiective de reglementare
echivalente în domeniile siguranþei, sãnãtãþii, mediului ºi protecþiei
consumatorului. În acest caz, apropierea nu ar mai fi necesarã ºi libera circulaþie
poate avea prioritate. Recunoaºterea reciprocã a fost introdusã de decizia Cassis
de Dijon a CEJ din 1979 conform cãrei reglementãrile þãrii importatoare nu se
aplicã importurilor intra-CE atâta vreme cât obiectivele naþionale de reglementare
sunt echivalente, chiar dacã sunt invocate derogãrile de la articolul 30. De aceea,
aceastã decizie a subminat autonomia de reglementare a statelor membre în ceea
ce priveºte importurile intra-CE ºi a fãcut inutilã o mare parte a apropierii
legislative.

3. PIAÞA INTERNÃ PENTRU BUNURI

3.1. Crearea unei pieþe europene integrate – uniunea vamalã a CEE

Bazele pieþei interne au fost puse odatã cu crearea uniunii vamale a celor ºase state
membre iniþiale, în cursul a zece ani, pânã în 1968. Aceasta a presupus eliminarea
tuturor tarifelor ºi contingentelor asupra comerþului dintre statele membre ºi instituirea
unei politici comerciale comune, inclusiv un tarif extern comun. Spre deosebire de o
zonã de liber schimb, în uniunea vamalã toate bunurile intrã în liberã circulaþie
indiferent de origine. Dovezile empirice sugereazã cã uniunea vamalã iniþialã a UE a dat
un impuls semnificativ comerþului dintre statele membre ºi astfel a stimulat concurenþa
ºi reducerea marjelor de profit. Au existat surprinzãtor de puþine probleme cu ocazia
eliminãrii restricþiilor tarifare ºi cantitative asupra comerþului intra-UE. Acest lucru

64

Capitolul 4



poate fi atribuit ratei scãzute a ºomajului care a permis celor care ºi-au pierdut locurile
de muncã sã-ºi gãseascã rapid altul, similaritãþii economiilor statelor membre iniþiale,
cu diferenþe relativ mici ale costurilor, ºi persistenþei unei game largi de bariere
netarifare care au continuat sã protejeze industriile ºi firmele slabe.

3.2. „Non-Europa”- Piaþa fragmentatã de la mijlocul anilor '80

Chiar dacã uniunea vamalã a pus capãt tarifelor ºi contingentelor, dupã 25 de ani piaþa
UE era etichetatã „Non-Europa”. Cartea Albã privind finalizarea pieþei interne din
1985, redactatã de Comisie, a identificat o gamã de obstacole în calea comerþului intra-
UE. Printre acestea se numãrau:

• Bariere fizice: s-a estimat cã controalele la frontierã adãugau 2% la costurile
comerþului, datoritã întârzierilor ºi formularelor de completat;

• Bariere fiscale: sistemul permitea scutirea exporturilor de taxa pe valoarea
adãugatã (TVA) ºi de accize (bunurile fiind impozitate la intrarea în þara
importatoare) ceea ce necesita controale fiscale la frontierã;

• Bariere tehnice: diferitele standarde tehnice ºi reglementãri naþionale creºteau
costurile, uneori necesitând specificaþii de produs separate pentru pieþe separate;

• Mãsuri „cumpãrã mãrfuri naþionale”: achiziþii publice discriminatorii.  

S-a stabilit cã, mai ales în cazul serviciilor guvernele cumpãrau în general produse
locale, chiar în cazul în care costurile erau mult mai mari, pentru a proteja firmele ºi
locurile de muncã naþionale. Astfel, erau penalizaþi furnizorii eficienþi din alte þãri.

3.3. Programul pieþei interne

Programul pieþei interne a fost lansat în 1985. Acesta urmãrea sã revitalizeze piaþa CE
pentru a stimula creºterea ºi ocuparea forþei de muncã ºi pentru a mãri competitivitatea
europeanã prin crearea unui „spaþiu fãrã frontiere interne” prin intermediul celor patru
libertãþi de circulaþie (bunuri, servicii, persoane ºi capital). În multe cazuri, dispoziþiile
existau deja în Tratatul de la Roma, dar trebuiau puse în aplicare în mod corespunzãtor.
Comisia a propus 300 de mãsuri practice pentru instituirea pieþei interne pânã la
sfârºitul anului 1992, când controalele la frontierã în interiorul UE urmau a fi eliminate.
În cea mai mare parte, programul legislativ a avut succes: 90% dintre mãsuri fuseserã
incorporate în dreptul naþional pânã la sfârºitul anului 1993. Acestea se concentrau pe
trei domenii cheie: standarde tehnice, achiziþii publice ºi colectarea impozitelor.

3.4. Abordarea barierelor tehnice: armonizarea

„Vechea abordare” a standardelor tehnice presupunea mãsuri UE foarte detaliate pentru
fiecare produs; progresele erau foarte lente datoritã necesitãþii unor compromisuri între
þãri membre cu tradiþii naþionale foarte diferite. 
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Noua abordare, aplicatã din 1985, nu solicitã o centralizare a normelor, ci acordul
asupra scopurilor ºi o apropiere a mãsurilor – legile naþionale trebuie ajustate când ºi în
mãsura în care este necesar sã se asigure cã schimburile transfrontaliere nu sunt
împiedicate, direct sau indirect. Noua abordare a armonizãrii tehnice este suplimentatã
de o „Abordare globalã a evaluãrii conformitãþii”. 

Aceste noi abordãri încearcã sã realizeze un echilibru între:

• Asigurarea liberei circulaþii a bunurilor prin armonizare tehnicã pentru toate
sectoarele de produse, ºi

• Garantarea unui nivel ridicat de protecþie a obiectivelor de interes public
(articolul 95 Tratatul CE).

Procedura generalã este:

• Stipularea cerinþelor esenþiale de sãnãtate ºi siguranþã pentru grupe de produse;
• Stabilirea unor standarde tehnice în organismele europene de standardizare;
• Ulterior, specificarea unor standarde comune, dar voluntare, care reduc costurile

informaþiilor pentru firme ºi proiectanþii tehnici. 

Organismele europene de standardizare redacteazã specificaþii tehnice care oferã un
singur traseu spre conformitate, dar firmelor ºi industriei li se oferã o gamã largã de
posibilitãþi de îndeplinire a obligaþiilor lor. Din 1987, au fost emise 25 de directive în
baza noii abordãri (de exemplu, directiva privind echipamentele tehnice – 98/37/CE).
Inovaþiile cheie sunt:

• Limitarea cerinþelor obligatorii la aspectele esenþiale de sãnãtate ºi siguranþã
pentru grupe de produse;

• Stabilirea unor proceduri corespunzãtoare de evaluare a conformitãþii;
• Introducerea marcajului CE.

3.5. Abordarea barierelor tehnice: recunoaºterea reciprocã

Reglementãrile tehnice din statele membre UE sunt motivate de obiective în cea mai
mare parte similare referitoare la siguranþã, sãnãtate, mediu ºi protecþia consumatorului.
Aceasta ar însemna cã înlocuirea mãsurilor naþionale cu mãsuri UE armonizate este
inutilã – libera circulaþie a bunurilor ar trebui permisã chiar dacã detaliile
reglementãrilor interne diferã de cele din þara de origine. În acest mod, þara importatoare
recunoaºte regimul de reglementare al þãrii exportatoare – de unde ºi „recunoaºterea
reciprocã”.  

Acest principiu s-a dezvoltat din jurisprudenþã, respectiv decizia Cassis de Dijon, în
care s-a stabilit cã:

• Un produs fabricat ºi comercializat în mod legal în alt stat membru poate fi
acceptat pe piaþa naþionalã, cu excepþia cazului în care interzicerea este justificatã
de cerinþe obligatorii, de exemplu protecþia sãnãtãþii sau siguranþa,
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• O þarã nu poate aplica reglementãri naþionale detaliate dacã obiectivul sau efectul
legii relevante în alte state membre este echivalent celui din þara importatoare.
Dacã obiectivul sau efectul reglementãrii nu este echivalent, atunci libera
circulaþie poate fi împiedicatã. Articolul 95 CE (fostul articol 100a CE) permite
apoi apropierea, prin vot cu majoritate calificatã în Consiliu.

Recunoaºterea reciprocã are un numãr de avantaje importante. În primul rând, piaþa
internã a bunurilor poate fi realizatã mai rapid. În al doilea rând, ajutã la descurajarea
suprareglementãrii de cãtre statele membre, deoarece aceasta i-ar putea dezavantaja pe
proprii producãtori. În al treilea rând, introduce un element de concurenþã de
reglementare prin comerþul transfrontalier ºi astfel atrage atenþia asupra celor mai bune
practici. Deºi poate fi numitã pe bunã dreptate o „inovaþie remarcabilã”, aceasta acoperã
cel mult 30% din comerþul intracomunitar. În practicã, datoritã costurilor ridicate de
informare, tranzacþie ºi conformitate, proporþia este mult mai scãzutã.

3.6. Achiziþiile publice

Achiziþiile publice sunt o activitate majorã (echivalentã cu 16% din PIB-ul UE). Pentru
a combate discriminarea împotriva furnizorilor din alte state UE, directivele privind
achiziþiile publice au stabilit cerinþe obligatorii, precum:

• Publicitatea: Invitaþiile la licitaþiile ºi notificãrile de atribuire a contractelor peste
o anumitã valoare (de la aproximativ 150 000 € pentru produse ºi servicii la
aproape 6 000 000 € pentru lucrãri) trebuie publicate în Jurnalul Oficial (JO) al
Uniunii Europene;

• Proceduri de recurs: Actuala directivã privind procedurile de recurs cere statelor
membre sã se asigure cã procedurile de recurs sunt disponibile pentru orice
persoanã care are sau a avut un interes în obþinerea unui anumit contract public
sau este probabil sã fie lezatã de o presupusã încãlcare. Deciziile autoritãþilor
contractante care încalcã legea trebuie supuse unor proceduri de recurs efective ºi
rapide prin instanþe ºi/sau organisme administrative. În toate statele membre,
aceste proceduri de recurs trebuie sã includã, în special, posibilitatea luãrii unor
mãsuri interimare (precum suspendarea procedurii de adjudecare în cauzã),
invalidarea deciziilor ilegale ºi a specificaþiilor discriminatorii (tehnice,
economice ºi financiare) din anunþul de participare, precum ºi compensarea
pãrþilor lezate. 

Vestea bunã e cã s-a observat o creºtere substanþialã a anunþurilor de participare
publicate ºi reducerea ºi convergenþa preþurilor plãtite de autoritãþile publice pentru
bunuri, lucrãri ºi servicii. Din pãcate, numai 16% din totalul estimat al achiziþiilor
publice este publicat în JO. 

3.7. Frontierele fiscale

Actualul sistem de impozitare indirectã este o taxã pe valoarea adãugatã bazatã pe
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impozitarea în statul membru de consum. Acest lucru prezintã câteva probleme evidente
într-o piaþã internã fãrã controale la frontierã între statele membre.  Acordul „interimar”
include urmãtoarele:

• Cotã zero pentru exporturile în alte state membre („furnizare intracomunitarã”);
• Colectarea TVA la importurile din alte state membre („achiziþie

intracomunitarã”), importatorul plãtind TVA la cota þãrii importatoare;
• Importatorul furnizeazã dovada plãþii taxei cãtre exportator.

Teoretic, bunurile vândute clienþilor privaþi din alte state UE sunt taxate în baza
sistemului TVA al furnizorului, cu excepþia automobilelor – acestea sunt impozitate în
þara de consum.  Firmele de vânzare la distanþã trebuie sã se înregistreze pentru TVA în
þara clientului atunci când vânzãrile lor depãºesc un anumit prag.

3.8. Convergenþa preþurilor

Într-o piaþã cu adevãrat integratã - obiectivul final al programului pieþei interne -
preþurile nu ar diferi cu mai mult decât valoarea costurilor de transport. Totuºi mai sunt
multe de fãcut pentru a atinge acest obiectiv în UE, unde diferenþele medii de preþ rãmân
de 30% între þãri (în comparaþie cu 5% în interiorul þãrilor) – diferenþa fiind foarte mare
pentru produsele de marcã. Într-adevãr, în zona euro preþurile au avut o evoluþie
divergentã din 1999 (deviaþia standard a fost 13,8%, în comparaþie cu 12,3% în 1998;
în UE15 a crescut de la 14,4 la 15,5).

4. PIAÞA INTERNÃ PENTRU SERVICII

Numai serviciile de piaþã reprezentau aproape jumãtate din economia UE în 1990,
sectorul serviciilor prestate întreprinderilor jucând un rol cheie în integrarea europeanã.
Totuºi, serviciile au fost neglijate în Tratatul CE ºi s-au luat puþine mãsuri pânã în anii
'80. Serviciile tind sã fie foarte reglementate, mai ales datoritã problemelor de
informare. De aceea, deschiderea pieþei pentru concurenþa europeanã necesitã deseori
gãsirea unor soluþii de reglementare înainte de a putea realiza libera circulaþie.

4.1. Serviciile profesionale

Multe servicii necesitã un contact direct între prestator ºi utilizator. De aceea, integrarea
pieþelor europene a serviciilor necesitã circulaþia transfrontalierã a utilizatorilor sau, mai
controversatã, a prestatorilor. Prestatorii pot intra temporar sau permanent în alt stat
membru. Aceasta ridicã probleme importante în special în ceea ce priveºte
recunoaºterea reciprocã a calificãrilor profesionale (vezi mai jos) ºi stabilirea.

Tratamentul naþional este un element cheie al regimului de stabilire. În mod normal, un
prestator de servicii nu poate fi împiedicat sã presteze servicii în alt stat membru, chiar
atunci când condiþiile în care presteazã sunt diferite pe cele douã teritorii. Mai mult,
dacã obiectivele reglementãrii sunt aceleaºi în cele douã þãri în cauzã, libertatea de a
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presta poate chiar trece de derogãrile din articolul 46 (fostul articol 56). Totuºi,
derogãrile pot bloca libera circulaþie dacã sunt clar justificate de interesul public, dacã
nu existã controale în þara de origine ºi dacã acþiunea este proporþionalã. 

În ianuarie 2004, Comisia a avut o iniþiativã majorã privind deschiderea pieþelor
europene ale serviciilor („Directiva Bolkenstein”). Cele douã elemente principale au
fost:

• Stabilirea de filiale: firmele nu vor mai trebui sã îndeplineascã iarãºi cerinþele
deja satisfãcute în þara de origine ºi va fi înfiinþat un punct unic de contact unde
firma poate completa majoritatea procedurilor; pânã în 2008 va exista un sistem
electronic;

• Principiul þãrii de origine: companiile au dreptul sã ofere servicii în toate statele
membre, în mãsura în care urmeazã legile statului membru de origine. 

Susþinãtorii afirmã cã punerea în aplicare a noii directive va reduce preþurile în profesiile
reglementate cu 7,2%. Copenhagen Economics a estimat cã s-ar crea 600.000 de locuri
de muncã, iar investiþiile strãine directe în servicii ar creºte cu 34%. Oponenþii se tem
de subminarea standardelor sociale ºi de muncã. Totuºi directiva privind lucrãtorii
detaºaþi obligã firmele care detaºeazã lucrãtori în alte state membre UE sã aplicã
normele þãrii gazdã asupra salariilor minime, concediilor ºi perioadelor de odihnã,
precum ºi dispoziþiile privind sãnãtatea, siguranþa ºi igiena la lucrul de muncã,
standardele de egalitate între sexe ºi alte norme.

4.2. Serviciile financiare

Începând cu anii '70, firmele de servicii financiare aveau dreptul sã se stabileascã în alte
state membre, dar sub controlul þãrii gazdã. Legislaþia ºi normele administrative
naþionale restrictive puteau astfel sã împiedice concurenþa furnizorilor stabiliþi în alte
state UE. Eforturi majore de a integra piaþa internã au avut loc numai dupã eliminarea
controalelor cursurilor de schimb în anii '80. Caracteristicile esenþiale au fost:

• Faptul cã apropierea reglementãrilor s-a concentrat pe soliditatea instituþiilor prin
reglementare prudenþialã ºi supraveghere, nu pe detaliile prestãrii serviciilor;

• Recunoaºterea reciprocã a însemnat cã reglementarea prudenþialã a fost
minimizatã –exista controlul þãrii de origine; în principiu, firmele stabilite într-un
stat membru aveau dreptul de a funcþiona în toate statele membre în cadrul
sistemului „paºaportului unic”. În practicã, libera circulaþie a serviciilor
financiare în baza paºaportului unic a avut un impact limitat. Reglementãrile
naþionale pot interzice sau condiþiona serviciile transfrontaliere în baza clauzei
„interesului public”, iar absenþa standardelor contabile ºi a armonizãrii fiscale
depline împiedicã deschiderea de sucursale ale societãþilor financiare în alte þãri.

• Serviciile financiare: bãncile
În 1989, a doua directivã bancarã a introdus un sistem de paºapoarte pentru bãnci -
dupã stabilirea intr-o þarã UE, o bancã poate funcþiona în întreaga Uniune în baza
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reglementãrilor din þara de origine. O þarã gazdã poate aplica dispoziþii legale
„justificate din raþiuni de interes public”. Totuºi principalul mod în care bãncile strãine
pot concura este prin achiziþie (ºi în viitor, prin Internet); de aici controversa din 2005
asupra presupusei blocãri a achiziþiilor bãncilor italiene de societãþi strãine. Ministrul de
Finanþe italian Siniscalco a declarat cã „cu rare excepþii, sistemele bancare sunt încã în
întregime naþionale”. 

• Serviciile financiare: asigurãrile
Sectorul asigurãrilor este caracterizat de o reglementare ºi supraveghere destul de strictã
ºi costuri ridicate pentru consumatori, în cazul în care  aceºtia doresc sã treacã la alt
prestator. Solidaritatea ºi serviciul sunt mai importante decât concurenþa prin preþ ºi
inovarea. „Sistemul paºaportului unic” a avut un impact redus deoarece legea aplicabilã
contractului este cea a asigurãtorului; în special este extrem de dificil sã se vândã
asigurãri de viaþã peste frontiere.

• Serviciile financiare: titlurile
Eliminarea controalelor asupra cursului de schimb, noile tehnologii ºi introducerea euro
au avut un impact major asupra pieþelor titlurilor. Totuºi comerþul transfrontalier nu s-a
extins prea mult datoritã limitãrilor directivei din 1993 privind serviciile de investiþii.
Mai mult, cooperarea dintre autoritãþile naþionale de supraveghere este ineficienþã ºi
rãmân unele bariere tehnice ºi juridice. Acestea sunt abordate în Planul de Acþiune
pentru Serviciile Financiare.

5. LIBERA CIRCULAÞIE A CAPITALULUI ªI FORÞEI DE MUNCÃ

Programul pieþei interne a prevãzut libera circulaþie a capitalurilor ºi persoanelor.
Raþiunea economicã a acesteia este cã, într-o piaþã integratã, forþa de muncã ºi capitalul
se vor deplasa acolo unde vor avea cele mai mari randamente. Deoarece profiturile
câºtigate reflectã productivitatea acestora, acest lucru asigurã maximizarea producþiei în
economia europeanã.

5.1. Capitalul financiar

Pânã în 1988, unele state membre au pãstrat controale asupra capitalurilor ºi cursului de
schimb. În prezent, toate restricþiile au fost eliminate, astfel încât diferenþialele ratelor
dobânzilor sunt foarte mici chiar pe termen lung în zona euro. Rãmâne o problemã
fiscalã în sensul cã impozitarea naþionalã a economiilor ºi capitalului variazã.  Statele
membre trebuie sã convinã fie asupra unor rate minime ale impozitelor, fie asupra
schimbului de informaþii. O directivã privind impozitarea veniturilor din economii a
intrat în sfârºit în vigoare în ianuarie 2005.

5.2. Tranzacþii internaþionale cu titluri

Doar libera circulaþie este insuficientã pentru a genera o piaþã integratã. De asemenea,
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este necesarã o minimã armonizare a normelor prudenþiale privind tranzacþiile
internaþionale cu titluri ºi controlul þãrii gazdã (ca în sectorul bancar). Planul de Acþiune
pentru Serviciile Financiare a stabilit 42 de mãsuri în acest sens, din care 93% au fost
convenite înainte de termenul limitã stabilit de ºefii de stat ºi de guvern pentru jumãtatea
anului 2004. Mai precis, au fost adoptate câteva directive:

Directiva privind pieþele instrumentelor financiare (cunoscutã ºi ca directiva privind
serviciile de investiþii), stabilind reguli prin care bãncile de investiþii pot concura cu
bursele;
Directiva privind transparenþa, referitoare la situaþiile financiare;
Directiva privind ofertele de preluare.

S-au fãcut multe progrese în integrarea pieþelor financiare, deºi acest lucru variazã mult
între sub-pieþe.

5.3. Libera circulaþie a forþei de muncã

Tratatul de la Roma specificã în articolul 48 „libera circulaþie a lucrãtorilor”, (realizatã
pânã în 1968), eliminarea discriminãrii bazate pe cetãþenie în cadrul CE ºi principiul
„tratamentului naþional”.

De aceea, lucrãtorii UE sunt îndreptãþiþi sã accepte oferte de muncã din întreaga
Comunitate, sã circule liber pentru a accepta o ofertã ºi sã rãmânã în þara respectivã
dupã terminarea activitãþii. ºi lucrãtorii independenþi beneficiazã de libera circulaþie.
Totuºi, piaþa forþei de muncã din UE este slab integratã, mai ales deoarece þara gazdã
controleazã condiþiile de angajare, astfel încât lucrãtorii migranþi nu pot, de exemplu, sã
lucreze sub salariile minime ale þãrii gazdã. Ar fi necesarã o gamã largã de acþiuni pentru
a crea o piaþã cu adevãrat integratã, inclusiv armonizarea legislaþiei privind piaþa forþei
de muncã (de exemplu, privind angajarea ºi concedierea) ºi accesul la securitate socialã
la nivelul întregii Uniuni. De asemenea, extrem de importantã este recunoaºterea
reciprocã a calificãrilor.

„Vechea abordare” solicita o specificare detaliatã a echivalenþelor. Aceasta presupunea
negocieri lungi cu privire la detalii, iar reglementãrile tindeau sã fie capturate de asociaþi
profesionale.  O abordare mai bunã este de a conveni asupra obiectivelor, de a stabili
cerinþe minime la nivelul CE, iar apoi de a aplica recunoaºterea reciprocã. S-au fãcut
unele progrese în domeniul diplomelor din învãþãmântul superior. „Noua abordare” i-a
ajutat pe profesori.

5.4. Investiþiile directe transfrontaliere

Fuziunile ºi achiziþiile transfrontaliere în interiorul UE au crescut rapid dupã instituirea
pieþei interne. Totuºi existã destul de puþine reglementãri UE cu privire la firmele care
funcþioneazã în douã sau mai multe state membre. Regulile existente abordeazã
impozitarea firmã mamã – filialã, sistemul fiscal pentru fuziunile transfrontaliere,
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precum ºi plata dobânzilor ºi redevenþelor. Existã diferenþe mari în impozitarea
societãþilor comerciale la nivel naþional ºi încercãrile din ultimii 30 de ani de a crea un
„statut al societãþii europene” pentru facilitarea operaþiunilor transfrontaliere au condus
numai la o versiune diluatã care a intrat în vigoare în 2004. Pânã acum doar câteva þãri
au pus în aplicare normele.

Piaþa internã pentru drepturile de proprietate a progresat destul de lent. Articolul 295
TCE afirmã cã „Prezentul tratat nu aduce atingere regimului proprietãþii în statele
membre”. Acesta acordã o autonomie nelimitatã brevetelor, mãrcilor comerciale etc.
naþionale. Totuºi exercitarea drepturilor de proprietate pentru „pãstrarea sau realizarea
unor divizãri ale pieþei comune” poate fi combãtutã în baza regulilor privind „mãsurile
cu efect echivalent”. De asemenea, Convenþia Europeanã de Brevetare din 1973 ajutã la
reducerea costurilor de cãutare prin centralizarea procedurilor de solicitare ºi
înregistrare pentru multe þãri europene în Oficiul European de Brevetare, pãstrând totuºi
legislaþia naþionalã privind brevetarea. Comisia a propus un brevet comunitar în 2000,
dar acesta este încã în discuþii.

Documentele oficiale ºi informaþiile relevante pot fi gãsite la urmãtoarele adrese:

– Comisia Europeanã, Piaþa Internã:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/index_en.htm

–  DG Piaþa Internã:
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm

– Publicaþii ale Comisiei Europene referitoare la piaþa internã:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publications/index_en.htm

– Calendar de transpunere a directivelor ºi privind progresul notificãrii mãsurilor
naþionale de punere în aplicare a directivelor:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#transpo
sitions
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CAPITOLUL 5

TRANSPUNEREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE A 
ACQUIS-ULUI PIEÞEI INTERNE – EXPERIENÞA POLONIEI

Grzegorz Lang*

1. INTRODUCERE

Acest capitol trece în revistã aranjamentele procedurale ºi soluþiile legislative adoptate
pentru a facilita transpunerea ºi punerea în aplicare a acquis-ului pieþei interne în
Polonia. În mod evident, deoarece acquis-ul pieþei interne cuprinde foarte multã
legislaþie, vor fi discutate numai anumite aspecte. 

2. PROCESUL DE TRANSPUNERE ªI PUNERE ÎN APLICARE ÎN POLONIA

Obligaþia de a armoniza dreptul naþional cu cel comunitar a fost stabilitã în Acordul
European, semnat în 1994 între CE, statele sale membre ºi Polonia. Aceastã obligaþie a
devenit din ce în ce mai importantã în anul dinaintea aderãrii Poloniei la UE. Dupã 1
mai 2004, conformitatea cu dreptul comunitar este fãrã îndoialã una din cele mai stabile
realitãþi ale procesului legislativ polonez. 

În Polonia, obligaþia de a verifica conformitatea proiectelor de legi cu dreptul comunitar
aparþine Secretarului Oficiului Comitetului pentru Integrare Europeanã (UKIE).
Comitetul a fost înfiinþat în 1996 în temeiul Legii privind Comitetul pentru Integrare
Europeanã. Acest Comitet este prezidat de primul ministru. Secretarul este obligat sã
emitã avize privind conformitatea unui proiect de lege cu dreptul comunitar. Dacã nu
existã nici o legãturã între un proiect de lege ºi dreptul comunitar, avizul poate fi
furnizat în etapa iniþialã a procesului legislativ. Altfel, în etapa iniþialã Secretarul
furnizeazã de obicei numai „observaþii” de lucru. Totuºi, avizul Secretarului este
obligatoriu în momentul aprobãrii proiectului de cãtre Comitetul European al
Consiliului de Miniºtri, precum ºi ulterior în momentul aprobãrii proiectului de cãtre
Consiliul de Miniºtri în sine. 

De obicei, Secretarul nu este responsabil de pregãtirea proiectelor de lege. Totuºi,
Secretarul a fost responsabil de pregãtirea unei aºa-numite „legi orizontale” la începutul
anului 2000, care se referea la analizarea legislaþiei poloneze pentru a detecta ºi elimina
barierele în calea liberei circulaþii, în momentul în care Polonia va deveni un stat membru. 

De asemenea, Secretarul emite avize în cursul citirilor din parlamentul polonez, atât în
ceea ce priveºte proiectele înaintate de guvern, cât ºi de parlament sau preºedinte.
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Deºi nu existã o obligaþie explicitã, guvernul nu acceptã proiecte neînsoþite de avizul
pozitiv al Secretarului Comitetului. Acest aviz pozitiv ar trebui obþinut cel mai târziu în
momentul în care legea ajunge la Comitetul European al Consiliului de Miniºtri. Avizul
formal al Secretarului însoþeºte fiecare versiune revizuitã a proiectului de lege pânã la
votul final asupra proiectului în Parlament. 

3. LEGEA POLONEZA DIN 2004 PRIVIND „COOPERAREA”

Unul din actele finale adoptate în vederea pregãtirii de aderare a Poloniei a fost Legea
privind cooperarea Consiliului de Miniºtri cu Seimul ºi cu Senatul în chestiuni
referitoare la aderarea la Uniunea Europeanã. Aceastã lege a intrat în vigoare pe 31
martie 2004 ºi are obiectivul de a coopta parlamentul în activitatea Poloniei din procesul
legislativ al UE. Aceasta cere guvernului sã prezinte Seimului (camera inferioarã) ºi
Senatului (camera superioarã) documentele UE. 

Guvernul este obligat sã prezinte proiectele legislative ale UE, proiectele de poziþie a
Poloniei în negocierile cu organismele UE, precum ºi alte documente legate de calitatea
Poloniei de membru al UE. Comitetele privind Uniunea Europeanã ale ambelor camere
pot emite avize neobligatorii ºi recomandãri asupra chestiunilor prezentate. Atunci când
guvernul nu urmeazã poziþia parlamentului, este obligat sã explice motivele sale. 

Legea privind cooperarea prevede cã guvernul trebuie sã prezinte legile de transpunere
a legislaþiei europene cel târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de
transpunere. 

4. TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR DIN „NOUA ABORDARE” ÎN
POLONIA

Urmãtoarea parte se va concentra pe anumite exemple de tehnici legislative adoptate în
Polonia pentru a facilita transpunerea ºi punerea în aplicare a acquis-ului pieþei interne.

4.1. Legea „umbrelã”

Articolul 28 din Tratatul CE prevede libera circulaþie a bunurilor. Dupã cum s-a vãzut
ulterior, simpla afirmare a liberei circulaþii nu era suficientã pentru a institui o adevãratã
piaþã comunã pentru bunuri. Similar, nici legislaþia armonizatã foarte detaliatã a CE nu
a asigurat atingerea acestui obiectiv. De aceea, în 1985 Consiliul a apelat la o „nouã
abordare” a armonizãrii tehnice1. În acest sistem, directivele CE, în loc sã prevadã
standarde tehnice detaliate („vechea abordare”), oferã numai cerinþele esenþiale supuse
procedurilor comune de evaluare a conformitãþii. În plus, cele mai multe directive ale
„noii abordãri” prevãd ca produsul conform sã poarte un marcaj CE.

În 1999, Comisia Europeanã a emis Ghidul de punere în aplicare a directivelor bazate
pe noua abordare ºi pe abordarea globalã pentru a ameliora punerea în aplicare ºi
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asigurarea respectãrii directivelor din „noua abordare”.
Deºi directivele din „noua abordare” partajeazã un numãr de caracteristici comune,
diferã totuºi în multe privinþe. Faptul cã acestea diferã a reprezentat o problemã
considerabilã, deoarece în cultura juridicã polonezã, normele tehnice ar trebui sã fie
cuprinse în regulamente, în timp ce soluþiile juridice majore ar trebui incluse în acte
emise de parlament. Astfel, în ciuda diversitãþii directivelor din „noua abordare”,
legiuitorii polonezi au ales sã adopte o „lege umbrelã” unicã cu o aºa-numitã „clauzã de
împuternicire” care face posibilã adoptarea unor regulamente ce acoperã o singurã
directivã ºi care stabileºte ºi instituþii comune (de exemplu, privind supravegherea
pieþei), necesare pentru punerea în aplicare a mai mult de o singurã directivã. 

Deoarece diferite grupuri de produse industriale sunt guvernate de diverse ministere,
legislaþia naþionalã a trebuit sã gãseascã soluþii comune care ar interfera cât mai puþin
posibil cu diversele tradiþii administrative2. 

În primul rând, nu toate directivele care urmau a fi transpuse în baza legii „umbrelã”
necesitau un marcaj CE. Aceastã problemã a fost rezolvatã prin includerea în
reglementãrile de punere în aplicare relevante a posibilitãþii sau obligaþiei de a prevedea
un marcaj CE.

Nu de la început, însã în cursul consultãrilor interministeriale, directiva privind
echipamentele maritime3 a fost exclusã din acest aranjament. Motivul primar a fost
faptul cã utilizeazã diverse instrumente internaþionale, nereferindu-se numai la cerinþe
esenþiale. De asemenea, nu prevede marcaj CE. Directiva privind produsele de
construcþii4 a fost de asemenea exclusã din aceastã schemã (cu excepþia supravegherii
pieþei, care nu este armonizatã). În acest caz, motivele formale de excludere au fost lipsa
prezumþiei de conformitate ºi dispoziþiile referitoare la expunerea produselor
neconforme la târguri ºi expoziþii. Încã de la început, „legea umbrelã” a exclus ºi
directivele privind dispozitivele medicale5. 

4.2. Supravegherea pieþei

O altã chestiune legatã de punerea în aplicare a directivelor din „noua abordare” a fost
supravegherea pieþei. Supravegherea pieþei nu este armonizatã de dreptul comunitar.
Totuºi joacã un rol crucial în aplicarea corespunzãtoare a dreptului comunitar. Dupã
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cum s-a menþionat deja mai sus, legea „umbrelã” polonezã prevede un model comun de
supraveghere a pieþei, deºi diferite produse sunt de competenþa a diverse ministere ºi
servicii. 

4.3. Transpunerea anexelor

Altã problemã legatã în trecut de transpunerea directivelor din „noua abordare” era
transpunerea anexelor directivelor. Aceastã transpunere necesita ajustarea tradiþiilor
legislative poloneze. De exemplu, procedurile de conformitate nu puteau fi în anexe, ci
în partea principalã, de fond, a reglementãrilor de punere în aplicare. Privind înapoi, ar
fi recomandabil sã se traducã pur ºi simplu textele originale ale anexelor, fãrã
modificãri. 

5. PRINCIPIUL RECUNOAªTERII RECIPROCE

În cursul perioadei de preaderare, s-a acordat multã atenþie transpunerii ºi punerii în
aplicare a directivelor. Totuºi nu ar trebui uitate problemele de naturã generalã ale
conformitãþii CE, respectiv principiul „recunoaºterii reciproce” stabilit în speþa Cassis
de Dijon a CEJ6. Principiul poate fi rezumat ca permiþând statelor membre sã lege
producþia ºi comercializarea bunurilor de anumite cerinþe privind protejarea unor valori
importante (de exemplu, protecþia consumatorului), acestea fiind proporþionale, ceea ce
înseamnã cã nu depãºesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor acestora.

Deoarece de multe ori funcþionarii publici responsabili de transpunerea directivelor nu
sunt aceeaºi cu cei care pregãtesc alte reglementãri, existã riscul, chiar ºi dupã aderare,
de adoptare a unor reglementãri ce încalcã dreptul comunitar. 

Un exemplu bun în acest sens este proiectul polonez de lege privind echipamentele de
luptã împotriva incendiilor care prevedea certificarea internã fãrã recunoaºterea
certificatelor din alte state membre ºi din statele SEE. Datoritã avizului Oficiului
Comitetului pentru Integrare Europeanã, aceastã reglementare este în curs de
modificare, înainte de a intra în vigoare.

6. „LEGEA ORIZONTALÃ” POLONEZÃ

În cursul negocierilor de aderare a Poloniei din martie 2004, Comisia Europeanã a cerut
guvernului polonez, în cadrul subcomitetului privind piaþa internã, sã analizeze
legislaþia polonezã în ceea ce priveºte conformitatea acesteia cu jurisprudenþa CEJ ºi a
Tribunalului de Primã Instanþã referitoare la piaþã internã ºi sã detecteze orice obstacole
posibile în calea liberei circulaþii.

Pentru realizarea acestei sarcini au fost înfiinþate douã grupuri interministeriale: unul
responsabil de jurisprudenþa din domeniul liberei circulaþii a bunurilor ºi celãlalt pentru
domeniul liberei circulaþii a serviciilor ºi libertãþii de stabilire. Directorii
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departamentelor Ministerului Economiei au condus grupurile de analizã. Oficiul
Comitetului pentru Integrare Europeanã a fost responsabil de pregãtirea fiºelor ºi
asigurarea chestiunilor organizaþionale.

Întreaga jurisprudenþã a fost analizatã în baza abordãrii „obstacol cu obstacol”. Colecþia
de jurisprudenþã a fost compilatã utilizând Liniile directoare privind jurisprudenþa ale
Comisiei, manuale universitare ºi rapoarte ale CEJ. Pentru fiecare decizie,
Departamentul de Drept European al Oficiului Comitetului pentru Integrare Europeanã
a pregãtit o fiºã. Fiºa era alcãtuitã din:

• O scurtã descriere a speþei;
• Indicarea domeniului de aplicare (asigurãri etc.);
• O scurtã prezentare a faptelor;
• Interpretarea CEJ sau a Tribunalului de Primã Instanþã. 

Fiecare fiºã a fost însoþitã de un aºa-numit „card informativ”. Drept rãspuns la card,
fiecare minister trebuia sã precizeze dacã exista o barierã similarã în dreptul polonez ºi
dacã erau necesare modificãri legislative. În total, au fost pregãtite circa 70 de fiºe. 

Dupã aceastã analizã, Oficiul Comitetului pentru Integrare Europeanã, împreunã cu alte
ministere, au pregãtit trei rapoarte referitoare la libera circulaþie a bunurilor, libera
circulaþie a serviciilor ºi libertatea de stabilire. Rezultatul analizei a fost transmis
Comisiei Europene.

Analiza nu a detectat nici o barierã anume. Mai degrabã a confirmat faptul cã în legile
viitoare ar trebui incluse anumite clauze tipice. Acestea au fost supuse ulterior „legii
orizontale”. Aceastã „lege orizontalã”, oficial denumitã Legea privind modificarea ºi
abrogarea anumitor legi în ceea ce priveºte aderarea Republicii Polone la Uniunea
Europeanã (20 aprilie 2004), a inclus peste 70 de modificãri ale legislaþiei poloneze. 

Una din cele mai comune modificãri a fost înlocuirea expresiei „Uniunea Europeanã”
sau „Comunitatea Europeanã” cu „Spaþiul Economic European”. De exemplu, în Legea
privind intermediarii de asigurãri, noþiunea de „state membre ale UE” a fost
consideratã ca incluzând „statele membre ale SEE” 7;

A doua soluþie tipicã din „legea orizontalã” a fost includerea unei serii de clauze
permiþând aplicarea corespunzãtoare a regulamentelor CE în Polonia. Legea includea
anumite dispoziþii de anulare a unor prevederi poloneze ce repetau în esenþã dispoziþiile
regulamentelor CE. Alte dispoziþii din „legea orizontalã” indicau instituþiile
responsabile de aplicarea regulamentelor ºi prevedeau procedurile necesare. 

Cea de-a treia modificare ca frecvenþã a fost introducerea aºa-numitelor „clauze de
recunoaºtere reciprocã”. Aceste clauze fac parte din acquis-ul pieþei interne ºi se referã
în special la producerea ºi distribuþia bunurilor; acestea sunt incluse în acordurile
internaþionale încheiate de CE cu þãri precum Turcia. 
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De asemenea, „legea orizontalã” a introdus în legislaþia polonezã o referinþã
standardizatã la directiva pusã în aplicare. 

Alte ajustãri importante se referã, de exemplu, la introducerea altor numere de
identificare decât Numãrul personal de identificare (PESEL) polonez, care este
numãrul cardului de identitate al cetãþenilor polonezi. 

7. AJUTOARELE DE STAT

O altã politicã a Comunitãþii, realizatã în primul rând prin intermediul unor
regulamente, nu prin directive, este politica CE privind ajutorul de stat. În comparaþie
cu alte politici ale UE, ajutoarele de stat sunt gestionate în întregime de Comisia
Europeanã. 

Acordul European al Poloniei prevede în articolul 63.1 pct. (iii) ºi în articolul 63.2 cã
impactul ajutoarelor publice din Polonia asupra comerþului cu Comunitatea este evaluat
în baza criteriilor ce decurg din aplicarea articolelor 85, 86 ºi 92 din Tratatul de
instituire a Comunitãþii Europene. În baza acestei dispoziþii, Consiliul de Asociere a
decis sã adopte norme de aplicare pentru dispoziþiile privind ajutorul de stat prevãzute
în Acordul European8. Printre altele, decizia a indicat cã preºedintele Oficiului de
Protecþia a Concurenþei ºi Consumatorilor (OCCP) este autoritatea de monitorizare din
Polonia. Deºi decizia nu a precizat cã hotãrârile luate de OCCP ºi Comisia Europeanã
sunt obligatorii, a introdus în Polonia normele UE privind ajutorul de stat. 

De la aderare, ajutoarele de stat sunt reglementate de normele comunitare ºi sunt
abordate ca o competenþã exclusivã a Comisiei Europene. În prezent, aspectele
referitoare la ajutorul de stat în Polonia sunt reglementate în Legea din 2004 privind
procedura în cazurile referitoare la ajutoare de stat. Instituþia proceduralã majorã a
legislaþiei CE privind ajutoarele de stat este „notificarea”. Regulamentul nr. 659/19999

al Consiliului prevede astfel:

Articolul 2
Notificarea ajutorului nou

Dacã nu se prevede altfel în regulamentele adoptate în temeiul art. 94 din Tratat sau în
temeiul altor dispoziþii relevante din Tratat, orice planuri de acordare a unui ajutor nou
se notificã Comisiei într-un termen suficient de cãtre statul membru în cauzã. Comisia
informeazã fãrã întârziere statul membru în cauzã asupra primirii notificãrii.
Ajutorul poate fi acordat individual sau în cadrul unui sistem de ajutoare. Conform
Regulamentului 659/1999, expresia „sistem de ajutoare” se referã la orice act în temeiul
cãruia, fãrã a fi necesare mãsuri de punere în aplicare suplimentare, poate fi acordat
ajutorul individual întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general ºi
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abstract, precum ºi orice act în temeiul cãruia ajutorul care nu este legat de un anumit
proiect poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pe o perioadã nedeterminatã
ºi/sau într-o sumã nedeterminatã

În Polonia, un „sistem de ajutoare” poate fi inclus, printre altele, într-un act al
parlamentului (lege), în acte ale Consiliului de Miniºtri (regulamente ºi hotãrâri), în
regulamente ale primului ministru ºi ale ministerelor, precum ºi în reglementãri locale.

În dreptul polonez, procesul notificãrii planurilor de „sisteme de ajutoare”, a proiectelor
de ajutoare individuale ºi a proiectelor de ajutoare pentru restructurare este centralizat
la preºedintele OCCP. În plus, preºedintele este responsabil de reprezentarea Republicii
Polone în faþa CEJ ºi a Tribunalului de Primã Instanþã în cazurile referitoare la ajutoare
de stat. Urmãtoarea schemã ilustreazã procedura polonezã de pregãtire a notificãrii la
Comisia Europeanã a ajutoarelor. 

Prima etapã este pregãtirea unui ajutor de cãtre autorul sistemului (autoritate publicã).
Autoritatea publicã trebui sã solicite de la preºedintele OCCP un aviz de compatibilitate
cu piaþa comunã a ajutorului. În acelaºi timp, sistemul este transmis Consiliului de
Miniºtri. Decizia de notificare a unui program este luatã de Consiliul de Miniºtri.
Consiliul de Miniºtri ia o decizia în funcþie de prezentarea preºedintelui OCCP. În cazul
actelor parlamentului (legi) care acordã un ajutor, preºedintele Seimului transmite
primului ministru proiectul de lege. Apoi primul ministru transmite proiectul
preºedintelui OCCP. În final, preºedintele – prin reprezentantul permanent al Poloniei
la Uniunea Europeanã – notificã sistemul de ajutoare Comisiei Europene.

Deoarece „sistemele de ajutoare” sunt acte normative, acestea sunt supuse în mod
efectiv unui dublu control. În primul rând acestea trec prin procedura legislativã uzualã,
prin care Oficiul Comitetului pentru Integrare Europeanã examineazã conformitatea
acestora cu dreptul european. În al doilea rând, sunt supuse avizului obligatoriu al
preºedintelui OCCP. Acest control dublu este deseori foarte solicitat, deoarece de mute
ori un act juridic privind ajutoarele nu este limitat numai la aspecte legate de ajutoarele
de stat. 
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8. PROCEDURILE PRIVIND ÎNCÃLCAREA DREPTULUI COMUNITAR
(ARTICOLUL 226 DIN TRATATUL CE) ÎN POLONIA

Înainte de transmiterea cãtre CEJ a unui caz de încãlcare a dreptului comunitar de cãtre
un stat membru, în temeiul articolului 226 din Tratatul CE, Comisia lanseazã o
procedurã informalã. În Polonia a fost stabilit un proces special care reglementeazã
conduita administraþiei publice în cursul acestei proceduri informale. 

Fiecare ministru este obligat sã furnizeze Oficiului Comitetului pentru Integrare
Europeanã informaþiile relevante cu privire la procedurile iniþiate împotriva Poloniei de
serviciile Comisiei Europene. De asemenea, Oficiul Comitetului pentru Integrare
Europeanã este obligat sã partajeze cu ministerul de resort toate informaþiile cu privire
la aceste proceduri. Dupã ce s-a stabilit cã se desfãºoarã o procedurã împotriva Poloniei,
ministerul de resort trebuie sã pregãteascã un proiect de poziþie cu privire la presupusa
încãlcare a dreptului comunitar.

Atunci când ministerul sau ministerele implicate ºi Oficiul Comitetului pentru Integrare
Europeanã stabilesc o poziþie cu privire la presupusa încãlcare, aceastã poziþie,
împreunã cu informaþiile privind poziþia Comisiei, este transmisã Comitetului European
al Consiliului de Miniºtri, pentru aprobare. De asemenea, Comitetul decide asupra altor
mãsuri destinate închiderii de cãtre Comisia Europeanã a procedurii informale. În 2004,
de exemplu, Comisia Europeanã a trimis Oficiului de Achiziþii Publice observaþiile sale
cu privire la legea polonezã a achiziþiilor publice. Aceste observaþii au fost analizate
ulterior atât de Departamentul Juridic al Oficiului de Achiziþii Publice, cât ºi de
Departamentul de Drept European al Oficiului Comitetului pentru Integrare Europeanã.
Acest document redactat în comun a fost acceptat de Comitetul European al Consiliului
de Miniºtri, iar apoi a fost transmis Comisiei Europene.

Pânã acum, Polonia nu a fost vizatã de nici o procedurã privind încãlcarea dreptului
comunitar în temeiul articolul 226 din Tratatul CE. Totuºi, chiar înainte de aderarea sa
la UE, Polonia a pregãtit o procedurã de urmat în situaþia în care Comisia lanseazã o
asemenea procedurã. Procedura a fost adoptatã de Consiliul de Miniºtri pe 28.12.2004
ºi poate fi ilustratã de urmãtoarea schemã:
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Conform regulilor generale care guverneazã contactele diplomatice din UE, Comisia
Europeanã adreseazã corespondenþa reprezentantului permanent al Republicii Polone.
Apoi cererea Comisiei Europene este transmisã Secretarului Comitetului pentru
Integrare Europeanã. Cererea de observaþii în temeiul articolului 226 din Tratatul CE
este trimisã ministerului de resort. Ministerul, în strânsã colaborare cu Departamentul
de Drept European al Oficiului Comitetului pentru Integrare Europeanã, pregãteºte un
proiect de rãspuns cãtre serviciile Comisiei. 

Acesta, înainte de a fi transmis Comisiei, este aprobat formal de Comitetul European al
Consiliului de Miniºtri. Rãspunsul este apoi trimis Secretarului Comitetului pentru
Integrare Europeanã, care acþionând ca agent al Poloniei, îl transmite Comisiei
Europene. 

Deoarece Polonia a fost implicatã doar o datã în faza oralã a unei proceduri în faþa unei
instanþe comunitare, nu existã o experienþã cuprinzãtoare în acest domeniu. Totuºi,
Polonia ºi-a prezentat oral punctul sãu de vedere într-un caz referitor la acumularea de
sancþiuni pentru încãlcarea dreptului comunitar. În acest caz prezentarea a fost fãcutã de
subsecretarul de stat. Cu altã ocazie, un expert jurist din Departamentul de Drept
European a prezentat oral observaþiile Poloniei în Curtea AELS.  

În situaþia actualã, Polonia nu va recurge la firme private de avocaturã în cazul
participãrii directe la procedurile Curþii. Totuºi au fost contactate anumite firme de
avocaturã pentru a stabili disponibilitatea ºi competenþa acestora în asistarea guvernului
polonez. 

9. HOTÃRÂRILE PRELIMINARE (ARTICOLUL 234 DIN TRATATUL CE)

Prima solicitare de hotãrâri preliminare din partea instanþelor poloneze în temeiul
articolului 234 din Tratatul CE a fost trimisã numai la jumãtatea anului 2005. Totuºi,
deoarece aceastã etapã implicã numai instanþele statelor membre, administraþia
polonezã încã nu a fost solicitatã sã prezinte observaþii.

Totuºi, din ziua aderãrii, autoritãþile poloneze au primit numeroase solicitãri de a
transmite observaþii în cazuri de hotãrâri preliminare cerute de instanþe din alte state
membre ale UE. 

Un exemplu este speþa C-410/04 ANAV, în care Tribunale Administrativo Regionale per
la Puglia din Italia a solicitat o hotãrâre preliminarã referitoare la Directiva 93/36/CE
privind contractele de achiziþii publice. În acest caz, consiliul municipal din Bari a
atribuit direct un contract de transport în comun cãtre compania AMTAB Spa., deþinutã
100% de acesta. Problema acestei hotãrâri preliminare a apãrut din interpretarea

acordatã de o decizie CEJ în speþa C-107/98 Teckal
10
. În acest caz, CEJ a stabilit cã, în

conformitate cu articolul 1 lit. (a) din Directiva 93/36, este suficient în principiu dacã
contractul a fost încheiat între o autoritate localã ºi o persoanã distinctã din punct de
vedere juridic de aceasta. Aceastã poziþie poate fi diferitã numai în cazul în care
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autoritatea localã exercitã asupra persoanei în cauzã un control care este similar celui pe
care îl exercitã asupra propriilor departamente ºi, în acelaºi timp, dacã aceastã persoanã
desfãºoarã cea mai mare parte a activitãþilor sale cu autoritatea localã de control. 

O altã solicitare s-a referit la aplicarea articolului 86 din Tratatul CE cu privire la
drepturile speciale în contextul achiziþiilor publice. Acest caz a fost foarte important
pentru Polonia, deoarece numeroase autoritãþi locale sunt ºi fondatori ºi unici acþionari
ai utilitãþilor publice. Legislaþia polonezã în acest domeniu nu este foarte precisã. În
special Legea privind activitãþile economice comunale (1996) prevede astfel:
„Activitãþile economice comunale pot fi desfãºurate de entitãþile de administrare localã,
în special sub formele urmãtoare: regii autonome ºi societãþi comerciale”. Aceastã
dispoziþie este uneori interpretatã ca permiþând municipalitãþilor sã atribuie contracte de
achiziþii publice fãrã respectarea regulilor privind achiziþiile publice. Totuºi, poziþia
Oficiului de Protecþie a Competiþiei ºi a Consumatorilor ºi a Oficiului de Achiziþii
Publice este cã autoritãþile locale ar trebui sã urmeze întotdeauna procedurile de
achiziþii publice. Dacã CEJ va stabili cã municipalitãþile sunt exonerate de aceste
proceduri la atribuirea contractelor cãtre societãþile deþinute în întregime de acestea,
poziþia Oficiilor ar fi grav subminatã. 

Din acest motiv, Oficiul Comitetului pentru Integrare Europeanã, în strânsã cooperare
cu celelalte douã Oficii, a pregãtit observaþiile Poloniei, conform cãrora municipalitãþile
ar trebui întotdeauna sã urmeze regulile privind achiziþiile publice, chiar la atribuirea
contractelor cãtre societãþile deþinute în întregime de acestea.

10. PUNEREA ÎN APLICARE A DECIZIILOR CEJ ÎN LEGISLAÞIA
EUROPEANÃ A ACHIZIÞIILOR PUBLICE

10.1. „Regia Pãdurilor”

Directivele privind achiziþiile publice prevãd cã o entitate este obligatã sã urmeze
dispoziþiile privind achiziþiile publice în urmãtoarele cazuri: când entitatea este instituitã
pentru scopul specific de a satisface necesitãþi de interes public, când nu are un caracter
industrial sau comercial, când are personalitate juridicã ºi când este finanþatã în
majoritate de stat sau de autoritãþile regionale sau locale sau de alte organisme de drept
public sau când este subordonatã acestor organisme, ori când are un consiliu
administrativ, de conducere sau de supraveghere, în care mai mult de jumãtate din
membri sunt numiþi de stat, de autoritãþile regionale sau locale sau de alte organisme de
drept public. 

În Polonia existã o entitate specialã responsabilã de gestiunea pãdurilor statului: Regia
Pãdurilor. Aceasta este subordonatã Ministerului Mediului ºi nu are personalitate
juridicã. Totuºi, dupã analizarea unei serii de decizii CEJ, s-a stabilit cã Regia Pãdurilor
ar trebui acoperitã de regulile privind achiziþiile publice. Funcþiile de poliþie ale Regiei
Pãdurilor ºi faptul cã nu poate intra în faliment aratã cã lipsa de personalitate juridicã
este numai accidentalã. De fapt, deºi Regia Pãdurilor are formã de societate comercialã,
natura sa este mai apropiatã de cea de autoritate de stat, conform definiþiilor din
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numeroase decizii CEJ, începând cu speþa 31/87 Beentjes. Astfel, în ciuda absenþei
personalitãþii juridice – dupã analizarea jurisprudenþei CEJ11 – s-a decis cã, þinând cont
de principiile ºi spiritul legislaþiei europene privind achiziþiile publice – Regia Pãdurilor
ar trebui acoperitã de regimul european al achiziþiilor publice.

10.2. „Cazul Fabricom”

Legea polonezã privind achiziþiile publice din 2004 prevede cazuri de excludere de la
procedura de atribuire a contractelor publice. Legea polonezã prevede o excludere
automatã a contractanþilor care au participat la pregãtirea contractelor. Existã doar o
excepþie îngustã în domeniul amenajãrii teritoriului.

Pe 3 mai 2005, CEJ, în speþele reunite C-21/03 ºi C-34/03 Fabricom, a stabilit cã o
dispoziþie naþionalã conform cãreia „o persoanã care a fost instructatã sã desfãºoare
cercetãri, experimente, studii sau lucrãri de dezvoltare legate de un contract de achiziþii
publice de lucrãri, bunuri sau servicii nu poate solicita sã participe sau sã prezinte o
ofertã pentru aceste lucrãri, bunuri sau servicii ºi când acestei persoane nu i se dã ºansa
de a dovedi cã, în circumstanþele cazului, experienþa dobânditã nu poate denatura
concurenþa” este contrarã dreptului comunitar ºi directivelor privind achiziþiile publice
în special. 
Pentru a alinia dreptul polonez la interpretarea CEJ, noi proiecte de modificare a Legii
privind achiziþiile publice schimbã formularea dispoziþiei în cauzã. Noua formulare a
dispoziþiei include cerinþa de a acorda contractanþilor posibilitatea de a dovedi cã
participarea lor nu va denatura concurenþa. Astfel, interpretarea datã în speþa Fabricom
va fi reflectatã în întregime în legea polonezã modificatã.
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CAPITOLUL 6

POLITICA UE ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAÞIILOR

Jukka Kanervisto*

1. INTRODUCERE

Politica UE în domeniul telecomunicaþiilor urmãreºte sã dezvolte o societate bazatã pe
cunoaºtere, care permite fiecãruia sã aibã acces la informaþii ºi divertisment, sã intre în
contact cu ceilalþi, indiferent de locaþie ºi, prin diverse mijloace, sã caute servicii ºi
produse ºi sã aibã acces online la servicii guvernamentale, la servicii educaþionale ºi de
sãnãtate, realizându-se astfel beneficii maxime pentru utilizatori.

1.1. Obiective de reglementare ale politicii UE în domeniul telecomunicaþiilor

Obiectivele noului cadru de reglementare sunt încurajarea concurenþei pe piaþa
comunicaþiilor electronice prin eliminarea barierelor din calea acesteia, prin dezvoltarea
certitudinii juridice necesare pentru sprijinirea investiþiilor în reþea, prin dezvoltarea
unui comportament nediscriminatoriu ºi a deschiderii ºi transparenþei operaþiunilor, prin
ameliorarea funcþionãrii pieþei interne ºi prin apãrarea intereselor fundamentale ale
utilizatorilor care nu pot fi garantate de forþele pieþei.

Cadrul de reglementare cuprinde o serie de texte juridice ºi mãsuri asociate care se
aplicã în toate statele membre UE. Cadrul oferã un set de reguli simple, urmãrind
dereglementarea, fiind neutre din punct de vedere tehnologic ºi suficient de flexibile
pentru a face faþã pieþelor în schimbare rapidã din sectorul comunicaþiilor electronice.

1.2. Principii de reglementare

Principiile de reglementare de bazã nu urmãresc doar stabilirea unui cadru juridic pentru
actorii de pe piaþã, ci ºi a unor obligaþii stricte ale acestor actori, definiþi ca entitãþi cu
putere de piaþã semnificativã (PPS). Definirea operatorilor PPS poate fi fãcutã numai
dupã o definire clarã a pieþei ºi o analizã a acesteia. Spre deosebire de reglementãrile
ex-post din domeniul concurenþei, reglementãrile din domeniul telecomunicaþiilor sunt
reglementãri ex-ante, sectoriale ºi asimetrice, unde drepturile ºi obligaþiile operatorilor
au fost definite în prealabil în legislaþie.

1.3. Cadrul de reglementare din 1998

Liberalizarea completã a telecomunicaþiilor a intrat în vigoare în UE la începutul anului
1998. Înainte de 1998, fuseserã fãcuþi câþiva paºi în direcþia liberalizãrii pieþei
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telecomunicaþiilor prin introducerea unor directive în anumite domenii de activitate. În
anexa 1 este prezentatã lista de directive, decizii ºi recomandãri ale cadrului de
reglementare din 1998.

2. CADRUL DE REGLEMENTARE DIN 2003

Cadrul de reglementare din 2003, care a intrat în vigoare în iulie 2003, a fost simplificat
prin fuzionarea în 6 directive principale a vechilor directive ale acquis-ului din 1998. În plus
faþã de simplificarea structurii juridice, la dezvoltarea noului cadru s-a pus accentul pe
convergenþa comunicaþiilor, neutralitatea tehnologicã ºi flexibilitatea faþã de evoluþia pieþei.

Directive, regulamente, decizii
• Directiva 2002/21/CE privind cadrul de reglementare comun, JO L 108,

24.04.2002, p. 33.
• Directiva 2002/19/CE privind accesul ºi interconectarea, JO L 108, 24.04.2002,

p. 7.
• Directiva 2002/20/CE privind autorizarea, JO L 108, 24.04.2002, p. 21.
• Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal ºi drepturile utilizatorilor, JO 

L 108, 24.04.2002, p. 51.
• Directiva 2002/58/CE privind viaþa privatã ºi comunicaþiile electronice, JO L 201,

31.07.2002, p. 37.
• Directiva 2002//77/CE privind concurenþa pe pieþele de servicii de comunicaþii

electronice, OJ L 249, 17.09.2002, p. 21.
• Regulamentul 2000/2887/CE privind accesul disociat la bucla localã, JO L 336,

30.12.2000, p. 4.
• Decizia 2002/676/CE privind cadrul de reglementare pentru politica spectrului

radio în Comunitatea Europeanã (Decizia privind spectrul radio), JO L108, 24
aprilie 2002, p. 1.

• Liniile directoare ale Comisiei privind analiza pieþei ºi evaluarea puterii de piaþã
semnificativã în baza cadrului comunitar de reglementare pentru reþelele ºi
serviciile de comunicaþii electronice, JO C 165, 11.07.2002, p. 6

Principalele aspecte ale acquis-ului din 2003 sunt urmãtoarele:

2.1. Promovarea concurenþei

Promovarea concurenþei – pentru a atinge eficienþa economicã în interesul utilizatorilor
ºi al societãþii – este unul din principalele obiective ale cadrului de reglementare al UE
pentru comunicaþiile electronice. Autoritãþile de reglementare naþionale (ARN) joacã un
rol major în noul regim de reglementare, împreunã cu autoritãþile naþionale din
domeniul concurenþei. Promovarea concurenþei este unul din obiectivele primare ale
ARN. Noul cadru conþine stimulente în favoarea concurenþei, care, împreunã cu
reglementãrile ex-ante, permit trecerea de la un mediu de monopol la concurenþã ºi
asigurã retragerea reglementãrilor ex-ante dupã ce concurenþa devine efectivã pe o
anumitã piaþã. 
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2.2. Intrarea pe piaþã

Pentru furnizarea de servicii de telecomunicaþii este necesarã o autorizaþie. În baza
experienþelor regimului de reglementare '98, regimul de autorizare ar trebui sã fie relativ
simplu, pentru a elimina barierele la intrarea pe piaþã. Cadrul din 2003 vizeazã un regim
de autorizare foarte lejer, descris pe scurt în continuare.

• Autorizarea generalã
– Nu este necesar sã se obþinã o decizie administrativã explicitã înainte de începerea

activitãþii;
– Drepturile ºi obligaþiile sunt definite în normele legale;
– Autoritãþile de reglementare pot solicita notificarea, dar prestatorul de servicii nu

trebui sã aºtepte un rãspuns la notificare.

• Drepturile individuale de utilizare
Pentru cele trei tipuri de drepturi ºi cele douã tipuri de obligaþii, deciziile individuale de
reglementare vor rãmâne necesare în cele mai multe cazuri, ºi anume: drepturile de
trecere, drepturile de utilizare a spectrului radio, drepturile de utilizare a numerelor,
obligaþiile referitoare la puterea de piaþã semnificativã ºi obligaþiile referitoare la
furnizarea serviciului universal.

• Taxe administrative ºi taxe de utilizare
Statele membre pot impune douã tipuri de taxe asupra furnizorilor de reþele sau servicii
de comunicaþii electronice, taxe administrative ºi taxe de utilizare. Taxele administrative
sunt destinate acoperirii costurilor autoritãþilor de reglementare naþionale aferente
gestiunii sistemului general de autorizare, alocãrii drepturilor de utilizare, reglementãrii
concurenþei pe piaþã ºi asigurãrii furnizãrii serviciului universal. Taxele de utilizare pot
fi impuse pentru drepturile de utilizare a frecvenþelor radio, a numerelor ºi pentru
drepturile de trecere. Aceste taxe de utilizare asigurã utilizarea optimã a acestor resurse
ºi ar trebui sã fie proporþionale cu acest scop. 

• Conformitatea cu condiþiile
– Dovada conformitãþii: În temeiul noii directive privind autorizarea, nu va mai fi

posibil ca autoritãþile de reglementare sã cearã operatorilor dovada conformitãþii
cu condiþiile autorizãrii generale înainte de începerea activitãþii. În principiu,
autoritãþile de reglementare pot cere dovada conformitãþii numai de la caz la caz,
dupã primirea unei reclamaþii sau dacã au alte motive sã creadã cã aceste condiþii
nu sunt respectate. 

– Încãlcarea condiþiilor: Când o autoritate de reglementare naþionalã considerã cã
un furnizor de serviciu sau de reþea a încãlcat o condiþie, aceasta trebuie sã
notifice acest lucru furnizorului în cauzã ºi sã acorde acestuia o lunã pentru
rezolvarea problemei sau pentru ca acesta sã explice de ce nu este de acord cu
evaluarea autoritãþii de reglementare naþionale. Dacã autoritatea de reglementare
naþionalã nu considerã satisfãcãtor rãspunsul furnizorului, poate fi impusã o
sancþiune financiarã sau de altã naturã.
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– Apel: Întreprinderile au dreptul sã introducã o acþiune la un organism
independent împotriva tuturor deciziilor luate de autoritatea de reglementare
naþionalã care le afecteazã. Totuºi, mãsura luatã de autoritatea de reglementare
naþionalã va rãmâne în vigoare în cursul apelului. 

• Transparenþa reglementãrilor
– Claritatea structurii: Înlocuirea licenþelor individuale cu o autorizare generalã

va ameliora semnificativ transparenþa regimului de reglementare aplicat
sectorului serviciilor ºi reþelelor de comunicaþii electronice. 

– Publicare: Toate informaþiile relevante asupra drepturilor, condiþiilor,
procedurilor, taxelor ºi deciziilor referitoare la autorizarea generalã ºi la
drepturile de utilizare sunt publicate într-un mod uºor accesibil pentru toate
pãrþile interesate. 

– Nivelul autoritãþilor locale: Pentru a facilita sarcina societãþilor care trebuie sã
instaleze cabluri, stâlpi sau antene, autoritãþile de reglementare naþionale trebuie
sã depunã eforturi rezonabile pentru asigura accesibilitatea tuturor informaþiilor
relevante (norme, proceduri, taxe etc.) printr-o interfaþã prietenoasã, de exemplu
prin crearea unei pagini web cu legãturi la informaþiile deþinute la nivelurile
locale. 

– Consultare: Când un stat membru intenþioneazã sã efectueze modificãri ale
drepturilor, obligaþiilor sau procedurilor aplicabile furnizorilor de reþele ºi servicii
de comunicaþii electronice, acestea sunt obligate sã consulte pãrþile interesate
înainte de adoptarea modificãrilor. Aceste consultãri publice ar trebui sã acorde
pãrþilor interesate cel puþin patru sãptãmâni pentru exprimarea opiniilor, în afara
circumstanþelor excepþionale.

2.3. Analiza pieþei

Pentru a stabili care sunt actorii ce pot avea o putere de piaþã semnificativã, piaþa trebuie
definitã ºi analizatã. Aceasta reprezintã baza reglementãrii ex-ante asimetrice, ce
urmãreºte sã-i împiedice pe operatorii PPS sã abuzeze de puterea lor de pe piaþã. Liniile
directoare pentru definirea pieþei au fost publicate de Comisie, dar definirea ºi analiza
finalã a pieþei trebuie desfãºurate de autoritatea de reglementare naþionalã.

2.4. Interconectarea ºi accesul la reþele

• Interconectarea este un element esenþial într-un mediu multi-reþea. Aceasta
permite utilizatorilor unei reþele sã comunice cu utilizatorii altor reþele sau sã aibã
acces la servicii furnizate pe alte reþele. Într-o piaþã liberalizatã recent, termenii ºi
condiþiile de interconectare la reþeaua operatorilor dominanþi sunt esenþiale pentru
o deschidere reuºitã a pieþei. Toþi operatorii reþelelor de comunicaþii publice din
UE au atât dreptul, cât ºi obligaþia de a negocia interconectarea reciprocã. În cazul
unei dispute, poate interveni autoritatea de reglementare naþionalã.
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• Accesul este un concept generic ce acoperã orice situaþie în care unei pãrþi i se
acordã dreptul de a utiliza reþeaua sau facilitãþile altei pãrþi, în mod exclusiv sau
partajat. Dupã cum se defineºte în directiva privind accesul, interconectarea este
o formã specialã de acces.

• Interoperabilitatea serviciilor: Interconectarea reþelelor nu garanteazã
interoperabilitatea serviciilor furnizate în aceste reþele. Interoperabilitatea
serviciilor necesitã utilizarea unor standarde ºi protocoale comune sau utilizarea
unei funcþii de conversie care poate face trecerea între diferite sisteme.

Statele membre trebuie sã încurajeze utilizarea standardelor ca mijloc de
asigurare a interoperabilitãþii serviciilor ºi a libertãþii de alegere a utilizatorilor.
Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al UE (JO) o listã de standarde ºi/sau
specificaþii care servesc drept bazã pentru încurajarea furnizãrii armonizate de
reþele ºi servicii de comunicaþii electronice, precum ºi a facilitãþilor ºi serviciilor
aferente.

• Interoperabilitatea televiziunii digitale: producãtorii de echipamente sunt
supuºi unor obligaþii tehnice referitoare la utilizarea algoritmilor europeni de
codificare ºi furnizarea de socluri SCART la televizoarele analoage cu o
diagonalã de peste 42 cm. Furnizorii de servicii de televiziune digitalã interactivã
pe platforme TV digitale interactive sunt încurajaþi, indiferent de modul de
transmitere, sã utilizeze o interfaþã de programare (API) deschisã; furnizorii
tuturor echipamentelor de televiziune digitalã avansate instalate pentru recepþia
serviciilor de televiziune digitalã interactive pe platforme TV digitale interactive
sunt încurajaþi sã adopte o API deschisã. 

2.5. Obligaþii de servicii universale (OPU)

La liberalizarea telefoniei vocale în 1998, în vederea finalizãrii liberalizãrii complete a
sectorului telecomunicaþiilor s-a convenit asupra menþinerii unei plase de siguranþã
pentru a asigura disponibilitatea permanentã pentru utilizatori a unui set de servicii de
telecomunicaþii de bazã la o anumitã calitate ºi la un anumit preþ, chiar dacã piaþa nu l-
ar furniza. Acest set de servicii de bazã a fost denumit „serviciu universal”. Serviciul
universal incorporeazã urmãtoarele drepturi:

• Conectarea la reþeaua de telefonie publicã într-o locaþie fixã;
• Accesul la serviciile telefonice disponibile public;
• Disponibilitatea unui serviciu de informaþii;
• Disponibilitatea unor telefoane publice cu platã;
• Facilitãþi pentru utilizatorii cu handicap ºi cei cu necesitãþi sociale speciale.

Existã deja anumite cerinþe/obligaþii, ori ARN poate stabili unele noi, cu privire la
calitatea, disponibilitatea sau accesibilitatea serviciilor, referitoare la serviciile gratuite
de urgenþã 112 ºi furnizarea de servicii de informaþii privind abonaþii.  
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Asigurarea furnizãrii unui set minim definit de servicii pentru toþi utilizatorii finali la un
preþ accesibil are anumite costuri. Astfel, directiva privind serviciul universal cuprinde
dispoziþii care permit furnizorilor desemnaþi de servicii universale sã fie compensaþi
pentru costul net specific al acestora, atunci când se demonstreazã cã obligaþiile de
servicii universale pot fi furnizate numai în pierdere sau la un cost net în afara
standardelor comerciale normale.

2.6. Transmisiuni digitale

Declaraþia de misiune a DG Societatea Informaþionalã / Unitatea B1 (Dezvoltarea
politicilor ºi cadrul de reglementare) din cadrul Comisiei Europene este de a elabora,
împreunã cu actorii din sector, (utilizatori, operatori, furnizori de servicii, autoritãþi de
reglementare naþionale ºi state membre) politici pentru convergenþa pieþei (incluzând
telecomunicaþii, radio ºi televiziune digitale ºi reþele din urmãtoarea generaþie) ºi de a
dezvolta un mediu de reglementare care sã conducã la inovare, investiþii ºi concurenþã,
realizând astfel pentru toþi utilizatorii un set de servicii de comunicaþii de calitate înaltã,
la preþuri echitabile.

2.7. Protecþia consumatorului

Dispoziþiile orizontale privind protecþia a consumatorului se aplicã tuturor serviciilor de
interes general, inclusiv sectorului telecomunicaþiilor. Legislaþia relevantã include
directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, directiva
privind contractele la distanþã ºi directiva privind publicitatea înºelãtoare. De asemenea,
Comisia publicã actualizãri regulate ale inventarului de norme comunitare referitoare la
consumatori ºi protecþia sãnãtãþii acestora, care oferã informaþii de bazã privind
mãsurile obligatorii ºi neobligatorii referitoare la protecþia consumatorului.
Dispoziþii specifice, definite în directiva privind serviciul universal (DSU):

• Transparenþa tarifarã
• Contracte
• Calitatea serviciului
• Consultarea cu pãrþile interesate
• Soluþionarea disputelor în afara instanþelor
• Soluþionarea alternativã a disputelor

2.8. Protecþia vieþii private

În 1981, Consiliul Europei a adoptat Convenþia 108 pentru protecþia persoanelor în ceea
ce priveºte prelucrarea automatã a datelor personale. În 1995, UE a adoptat directiva
95/46/CE privind prelucrarea datelor personale. Aceastã directivã a stabilit principiile
de bazã pentru colectarea, stocarea ºi utilizarea datelor personale care trebuie respectate
de guverne, firme ºi orice alte organizaþii sau persoane fizice implicate în manipularea
acestora. De asemenea, directiva a creat un grup de lucru constând din autoritãþi
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naþionale independente pentru protecþia datelor din statele membre. În 1997, UE a
adoptat directiva 97/66/CE privind protecþia vieþii private ºi prelucrarea datelor
personale în sectorul telecomunicaþiilor, traducând principiile directivei privind
protecþia generalã a datelor pentru un numãr aspecte specifice privind viaþa privatã
legate de reþelele ºi serviciile publice de telecomunicaþii.
Ca parte a noului cadru de reglementare pentru sectorul comunicaþiilor electronice,
directiva din 1997 a fost actualizatã pentru a þine cont de evoluþiile tehnologice ºi pentru
a asigura acordarea aceluiaºi nivel de protecþie a vieþii private pentru toate comunicaþiile
din reþelele publice, indiferent de tehnologia utilizatã. Noua directivã 2002/58/CE
privind prelucrarea datelor personale ºi protecþia vieþii private în sectorul comunicaþiilor
electronice include dispoziþii privind securitatea reþelelor ºi serviciilor,
confidenþialitatea comunicaþiilor, accesul la informaþiile stocate pe echipamentele
terminale, prelucrarea datelor privind traficul ºi locaþia, identificarea apelantului,
servicii publice de informaþii privind abonaþii ºi comunicaþiile comerciale nesolicitate.
Directiva a trebuit transpusã în legislaþiile naþionale pânã la 31 octombrie 2003 cel
târziu.

Directiva acoperã urmãtoarele aspecte: securitatea reþelelor ºi serviciilor,
confidenþialitatea comunicaþiilor, tehnologiile tip spyware ºi cookie, datele privind
traficul, datele privind locaþia, serviciile de informaþii privind abonaþii, comunicaþiile
comerciale nesolicitate, identificarea liniei apelante, apelurile maliþioase, apelurile de
urgenþã ºi transferarea automatã a apelurilor.

3. PUNEREA ÎN APLICARE A ACQUIS-ULUI

3.1. Transpunerea directivelor

Pentru statele membre UE, perioada de timp necesarã pentru transpunerea directivelor
în legislaþia naþionalã este definitã în directiva în cauzã. În ceea ce priveºte þãrile
aderente, acestea încã nu sunt state membre ºi directivele vor intra în vigoare la data
aderãrii acestora la UE. Acestea nu sunt obligate sã urmeze calendarele respective
înainte de aderare. De aceea, existã trei alternative pentru atingerea nivelului legal al UE
la data aderãrii:

• Procedurã unicã: punerea în aplicare simultanã a directivelor;

• Procedurã etapizatã: mai întâi, punerea în aplicare a acquis-ului din 1998, iar
apoi transpunerea în momentul aderãrii a cadrului din 2003 sau a celui mai recent;

• O combinaþie a alternativelor 1 ºi 2.

Trebuie reþinut cã acquis-ul din 2003 este o continuare a acquis-ului din 1998.
Procedura deschiderii pieþei, de la monopol la concurenþã, a fost utilã, acumulându-se
experienþã. Dacã trecerea directã de la legislaþia actualã la cadrul din 2003 este
consideratã prea bruscã, ar putea fi luatã în considerare o procedurã etapizatã sau o
combinaþie a celor douã metode. 
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3.2. Structura legislaþiei naþionale

Structurarea reglementãrilor în legi ºi acte normative secundare este un aspect de luat în
considerare. În anumite þãri, reglementãrile se concentreazã pe legile primare ºi
utilizarea actelor normative secundare este excepþionalã. În acest caz, adaptarea
reglementãrilor la mediul în schimbare este dificilã în ceea ce priveºte respectarea
calendarului de adaptare legislativã. Dacã legislaþia primarã acoperã numai cadrul ºi
mandateazã ministerele sã aprobe reglementãri secundare, adaptarea la mediul în
schimbare este mult mai flexibilã. 

3.3. Rolul autoritãþilor

• Statul membru
Statul membru garanteazã:

– Fiecare dintre sarcinile alocate autoritãþii de reglementare naþionale este
îndeplinitã de un organism competent;

– Independenþa ARN, asigurându-i-se un statut juridic distinct ºi independenþa
funcþionalã de toate organizaþiile ce furnizeazã reþele, echipamente sau servicii de
comunicaþii electronice;

– În cazul pãstrãrii proprietãþii sau controlului asupra unui operator, asigurã o
separare structuralã eficientã a funcþiei de reglementare de activitãþile asociate
proprietãþii sau controlului. 

• Autoritatea de reglementare
– ARN promoveazã concurenþa în domeniul furnizãrii de reþele, servicii ºi facilitãþi

aferente de comunicaþii electronice, asigurându-se cã utilizatorii obþin beneficii
maxime în ceea ce priveºte opþiunile, preþul sau calitatea ºi cã nu existã
distorsiuni sau restrângeri ale concurenþei în sectorul comunicaþiilor electronice,
prin încurajarea unor investiþii eficiente în infrastructurã ºi a promovãrii
inovaþiilor ºi prin încurajarea unei utilizãri ºi gestiuni eficiente a frecvenþelor
radio ºi resurselor de numerotare.

– ARN coopereazã cu autoritatea naþionalã în domeniul concurenþei ºi schimbã
informaþiile necesare pentru aplicarea directivelor.

• Autoritatea în domeniul concurenþei
– O asemenea autoritate este o autoritate independentã pentru toate chestiunile

referitoare la concurenþã. Funcþiile sale se bazeazã pe legislaþia concurenþei. În
afara cazurilor în care este necesar acordul prealabil al autoritãþii în domeniul
concurenþei (de exemplu, anumite fuziuni), intervenþiile autoritãþii în domeniul
concurenþei – spre deosebire de reglementãrile ex-ante ale autoritãþii de
reglementare – apar de obicei în cazul unui eºec al pieþei. Totuºi, supravegherea
pieþei ºi analiza acesteia efectuate de cele douã autoritãþi sunt într-o anumitã
mãsurã similare. De aceea, cooperarea acestor douã autoritãþi este foarte utilã.
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3.4. Sarcinile principale ale autoritãþii de reglementare

Sarcinile autoritãþii de reglementare sunt definite în directivele din 2003. Printre
sarcinile principale se numãrã urmãtoarele:

• Gestiunea resurselor publice
Pentru a asigura un mediu echitabil pentru toþi furnizorii ºi utilizatorii reþelelor ºi
serviciilor de comunicaþii, este important sã se garanteze accesul nediscriminatoriu
la o gamã de resurse care sunt esenþiale pentru oferirea acestor reþele ºi servicii,
respectiv numere de telefon, coduri scurte, adrese IP, nume de domenii de Internet,
parametrii ai protocoalelor ºi numere de port, frecvenþe radio ºi drepturi de trecere. 

• Numere
Numerele trebuie alocate oricãrei firme care furnizeazã sau utilizeazã reþele sau
servicii de comunicaþii electronice în termen de trei sãptãmâni de la primirea unei
cereri. Procedurile de alocare trebuie sã fie deschise, transparente ºi
nediscriminatorii. Codurile scurte, de exemplu, codurile de selectare a operatorului
ºi aºa-numitele numere de aur, respectiv numerele uºor de memorat, meritã o
atenþie specialã, deoarece pot avea o valoare economicã specificã. Statele membre
pot decide sã aloce aceste numere sau coduri prin proceduri de selecþie competitive
sau comparative, caz în care perioada de alocare poate fi extinsã pânã la ºase
sãptãmâni. 

– Spaþiul european de numerotare telefonicã (SENT)
În 2000, Uniunea Internaþionalã a Telecomunicaþiilor (UIT) a alocat pentru SENT,
din resursa globalã a codurilor de þarã, un cod distinct – 3883 – celor 24 de þãri
solicitante din Conferinþa Europeanã a Administraþiilor de Poºta ºi
Telecomunicaþii (CEPT), incluzându-le pe cele 15 membre ale UE ºi alte 9 þãri
europene. Articolul 27 alineatul (2) al directivei privind serviciu universal cere
statelor membre sã se asigure cã toate societãþile care opereazã reþele telefonice
publice gestioneazã toate apelurile cãtre spaþiul european de numerotare telefonicã,
fãrã a aduce atingere necesitãþii unei societãþi ce opereazã o reþea telefonicã
publicã de a recupera costul transportãrii apelurilor pe reþeaua sa. Aceasta
stabileºte o obligaþie de conectare a apelurilor din orice parte a UE.

– Portabilitatea numerelor
Începând cu 2000, toþi abonaþii serviciilor de telefonie fixã au posibilitatea de a-ºi
pãstra numãrul telefonic dacã trec de la un operator la altul, chiar dacã rãmân în
aceeaºi locaþie. Portabilitatea aºa-numitelor numere non-geografice trebuie sã fie
posibilã atât în cazul schimbãrii operatorului, cât ºi a adresei. Începând cu 25 iulie
2003, portabilitatea numerelor trebuie sã fie disponibilã ºi tuturor abonaþilor
serviciilor mobile. 

• Nume ºi adrese
Un nume de domeniu constã de obicei dintr-un domeniu de bazã ºi câteva domenii
de nivel secundar. 
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Schema de funcþionare a Internetului constã în nume ºi adrese separate. Numele de
domenii sunt în general permanente, iar o gazdã, inclusiv serviciile asociate, va
pãstra acelaºi nume chiar dacã va fi ataºatã unei reþele diferite. Pe de altã parte,
adresa IP trebuie sã reflecte punctul de conectare ºi, de aceea, poate fi temporarã. 

Adresele IP sunt alocate la nivel regional operatorilor reþelelor mai mari de cãtre
un registru de internet regional (RIR), în baza dovedirii necesitãþii acestora.
Utilizatorii finali achiziþioneazã adresele de la furnizorul în amonte ales de aceºtia.

O directivã cadru cere statelor membre UE sã-ºi coordoneze poziþiile asupra
chestiunilor referitoare la numerotare, denumire ºi adresare, pentru a asigura o
interoperabilitate globalã a serviciilor. În afara acestei dispoziþii, cadrul de reglementare
nu impune nici o cerinþã în domeniul numelor ºi adreselor de Internet, deoarece
practicile actuale de gestionare au fost considerate adecvate, þinând cont de obiectivele
cadrului.

• Spectrul radio
– Gestiunea spectrului

În planurile naþionale de frecvenþã, blocurile de spectru sunt alocate pentru
diverse tipuri de utilizãri, precum comunicaþiile militare, de poliþie ºi de urgenþã,
difuzarea programelor de radio ºi televiziune, comunicaþiile mobile,
comunicaþiile prin satelit, serviciile de navigaþie etc. Planurile naþionale de
frecvenþã depind în mare mãsurã de o coordonare internaþionalã cuprinzãtoare
pentru a minimiza riscul unor interferenþe dãunãtoare în zonele de frontierã,
pentru a permite comercializarea transfrontalierã a produselor care utilizeazã
frecvenþe reglementate sau nereglementate ºi pentru a facilita furnizarea
transfrontalierã de servicii în baza utilizãrii frecvenþelor.

• Spectrul nelicenþiat
În cadrul planurilor naþionale de frecvenþã, unele blocuri sunt marcate pentru
utilizare nereglementatã sau nelicenþiatã, de exemplu pentru telecomenzi,
dispozitive de comunicare fãrã fir etc. În cadrul acestor blocuri nu este necesarã
alocarea benzilor cãtre utilizatori individuali, deoarece riscul unor interferenþe
dãunãtoare este minim, datoritã razei foarte scurte de acþiune a aplicaþiilor. În
acest caz, utilizarea frecvenþei este reglementatã de autorizarea generalã.

• Alocarea individualã
Totuºi, în cadrul celor mai multe blocuri, benzile de spectru trebuie alocate unor
utilizatori individuali. În acest caz, procedurile de alocare trebuie sã fie deschise,
transparente ºi nediscriminatorii. Mai mult, aceste drepturi trebuie alocate în
termen de ºase sãptãmâni de la primirea cererii.

• Disponibilitatea limitatã
În principiu, spectrul trebuie alocat pe principiul „primul venit, primul servit”.
Totuºi, dacã autoritatea de reglementare se aºteaptã ca cererea sã depãºeascã
oferta într-un anumit bloc al spectrului, poate fi necesarã determinarea de la
început a unui numãr limitat de drepturi de utilizare. În aceste cazuri, este
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necesarã consultarea publicã prealabilã pentru a obþine opiniile utilizatorilor ºi
consumatorilor asupra limitãrii propuse. Mai mult, criteriile de selecþie utilizate
pentru alocarea unui numãr limitat de drepturi de utilizare trebuie sã fie obiective,
transparente, nediscriminatorii ºi proporþionale. 

• Drepturile de trecere
Furnizorii de reþele de comunicaþii trebuie sã instaleze elemente de infrastructurã,
precum cabluri, stâlpi, comutatoare etc., iar pentru aceasta au de obicei nevoie de
dreptul de a instala facilitãþile. Atunci când autoritãþile publice deþin terenul sau
clãdirile în cauzã, acestea sunt obligate sã ia în considerare fãrã întârziere orice
cerere de instalare a facilitãþilor în baza unor proceduri transparente,
nediscriminatorii ºi publice. Ar trebui considerate atât cererile furnizorilor de
servicii publice, cât ºi ale furnizorilor de servicii non-publice, dar este permis un
tratament diferenþiat al celor douã categorii. 

– Colocarea ºi partajarea facilitãþilor
Sãparea drumurilor pentru crearea de conducte genereazã de obicei inconvenienþe
pentru public, iar stâlpii pentru cabluri sau antene pot distorsiona peisajul. Pot
exista motive bune legate de protecþia mediului, sãnãtate publicã sau amenajarea
teritoriului care determinã autoritãþile sã limiteze drepturile de a instala facilitãþi.
Dacã din acest motiv firmele sunt lipsite de posibilitatea de a desfãºura
infrastructura, statele membre pot impune obligaþii asupra operatorilor care deja
au facilitãþi instalate, în sensul partajãrii cu noii veniþi a acestor facilitãþi sau a
locaþiilor unde sunt instalate facilitãþile. 

– Declaraþii
Articolul 9 din directiva privind autorizarea cere autoritãþilor de reglementare
naþionale sã publice declaraþii pentru uºurarea exercitãrii drepturilor de a instala
facilitãþi. Aceste declaraþii trebuie sã confirmã cã firma a prezentat o notificare în
calitate de furnizor de servicii de comunicaþii electronice ºi sã clarifice cã orice
asemenea furnizor poate prezenta o cerere pentru drepturile de a instala facilitãþi.
Aceastã declaraþie ar trebui sã evite orice dificultãþi pentru operatorii ce lucrau în
baza unor licenþe individuale ºi cãrora autoritãþile locale le pot refuza dreptul de
a instala facilitãþi dacã nu pot prezenta o astfel de licenþã, datoritã noului regim
de autorizare generalã.

– Registrul procedurilor
Articolul 15 alineatul (2) din directiva privind autorizarea este de asemenea
destinat sã faciliteze desfãºurarea reþelei, cerând statelor membre sã stabileascã o
interfaþã prietenoasã pentru procedurile, condiþiile ºi tarifele aplicabile drepturilor
de instalare a facilitãþilor la toate nivelurile de guvernare, inclusiv la cel al
autoritãþilor locale.

• Definirea pieþei ºi analiza pieþei
Pentru a putea stabili dacã piaþa telecomunicaþiilor este competitivã ºi pentru a
impune, modifica sau elimina obligaþii reglementare în acest sens, autoritate de
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reglementare are obligaþia sã desfãºoare în timp util analiza pieþei. În total, în
acquis-ul din 2003 au fost definite 7 pieþe pentru comercializarea cu amãnuntul ºi

11 pieþe pentru comercializarea en-gros1.

• Desemnarea operatorilor cu putere de piaþã semnificativã
În baza definirii pieþei ºi a analizei acesteia, autoritatea de reglementare
desemneazã operatorii cu putere de piaþã semnificativã.

4. SFATURI PRACTICE

4.1. Finanþarea ARN

Nu sunt impuse cerinþe speciale în ceea ce priveºte finanþarea ARN. Acestea pot fi
finanþate de la bugetul de stat, se pot finanþa singure sau poate exista o combinaþie între
cele douã situaþii. Statele membre pot impune douã tipuri de taxe asupra furnizorilor de
reþele sau servicii de comunicaþii electronice, respectiv taxe administrative ºi taxe de
utilizare. Taxele administrative sunt destinate acoperirii cheltuielilor autoritãþilor de
reglementare naþionale pentru gestiunea sistemului general de autorizare, alocarea
drepturilor de utilizare, reglementarea concurenþei pe piaþã ºi asigurarea furnizãrii
serviciului universal. Taxele de utilizare pot fi impuse pentru drepturile de utilizare a
frecvenþelor radio, a numerelor ºi drepturilor de trecere. Aceste taxe de utilizare asigurã
utilizarea optimã a acestor resurse ºi ar trebui sã fie proporþionale cu acest scop. 

Spre exemplu, autoritatea de reglementare finlandezã este o entitate independentã de
bugetul de stat, care se finanþeazã singurã. În 2003, veniturile sale au provenit de la
taxele de spectru – 21,7%, taxe pentru licenþele transmiþãtorilor radio – 15,7%, taxe
privind numerotarea – 13,9%, taxe pentru numele de domenii – 8,9%, taxe de
supraveghere poºtalã – 3,9% ºi rambursãri de la fondul televiziunii ºi radioului de stat.
Acestea din urmã reprezintã plata serviciilor de colectare a taxelor de licenþiere TV de
la locuitorii þãrii (o sarcinã alocatã ARN).

4.2. Participarea la activitãþile UE, CEPT ºi IRG 

Participarea activã la lucrãrile UE, CEPT, IRG ºi cele de standardizare poate aduce douã
tipuri de beneficii. În primul rând, ARN va deveni conºtientã de evoluþia industriei, iar
apoi de caracteristicile naþionale, iar experienþa câºtigatã poate fi luatã în considerare la
pregãtirea normelor noi.

4.3. Punerea în aplicare în timp util

Transpunerea directivelor în legislaþia naþionalã este doar o parte a punerii în aplicare.
Reglementãrile trebuie aplicate în reþeaua de telecomunicaþii. Multe dintre aceste
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1 Recomandarea Comisiei din 11 februarie 2003 privind pieþele relevante pentru bunuri ºi servicii în cadrul
sectorului comunicaþiilor electronice susceptibile de reglementare ex-ante în conformitate cu Directiva
2002/21/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului privind cadrul comun de reglementare pentru reþelele
ºi serviciile de comunicaþii electronice, 2003/311/CE.



reglementãri necesitã modificãri importante ale reþelei, necesitând timp ºi planificare
pentru punerea în aplicare (de exemplu, punerea în aplicare a (pre)selecþiei operatorilor
ºi a portabilitãþii numerelor). Trebuie puse la dispoziþie servicii noi în momentul intrãrii
în vigoare a noilor reglementãri. Planificarea ºi aplicarea schimbãrilor trebuie sã
înceapã mult înainte de termenul limitã.

4.4. Utilizarea grupurilor de lucru ale industriei

Pentru a putea reglementa piaþa, autoritatea de reglementare are nevoie de multe
informaþii cu privire la piaþã în sine, la tehnologia operatorilor reþelei, la aranjamentele
practice de numerotare etc. Punerea în aplicare a reglementãrilor are un impact direct
asupra reþelei ºi poate fi discutatã în grupuri de lucru ale industriei, care sunt forumuri
de discuþie, fãrã putere de decizie. Aceste grupuri de lucru pot fi prezidate de autoritatea
de reglementare. Acestea îi pot oferi autoritãþii de reglementare o expertizã gratuitã. Un
alt avantaj este ºi faptul cã operatorii care iau parte la grupurile de lucru devin implicaþi
în aplicarea reglementãrilor.

4.5. Publicarea unui manual de supraveghere

Supravegherea actorilor de pe piaþã pentru a verifica dacã urmãresc reglementãrile sau
nu se poate baza pe reclamaþiile primite sau la iniþiativa autoritãþii de reglementare.
Utilizarea ad-hoc a iniþiativei autoritãþii de reglementare face piaþa vigilentã ºi
conºtientã de puterea de control a autoritãþii. Prin crearea unui manual de supraveghere,
se poate crea un mijloc transparent de supraveghere ad-hoc. Un manual poate cuprinde
o listã de sarcini de inspectat, reglementãri relevante pe care se bazeazã inspecþia,
informarea pieþei ºi domenii problemã definite de operatori.

4.6. Dificultãþi

În continuare sunt enumerate câteva dificultãþi comune:

• Controlul preþurilor serviciilor de interconectare
Una din dificultãþile majore este supravegherea menþinerii unei corelãri între preþuri ºi
costuri în cazul serviciilor de interconectare ale operatorilor PPS. Sarcina dovedirii
acestei corelaþii, incluzând o ratã rezonabilã de profit, aparþine organizaþiei care oferã
interconectare la facilitãþile sale.  

• Soluþionarea disputelor ºi procedura de apel
Deciziile de reglementare pot fi contestate ºi apelate. Structura ºi durata procedurii de
apel este foarte importantã.

• Resurse de personal disponibile
Resursele eficiente ºi suficiente de experþi specializaþi în ansamblul domeniului de
reglementare sunt o necesitate pentru o autoritate de reglementare eficientã ºi de
încredere. 
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Anexa 1: Cadrul de reglementare din 1998 – Lista directivelor, deciziilor ºi
recomandãrilor:

1. Concurenþã
–Directiva 90/388/CEE privind concurenþa pe pieþele serviciilor de

telecomunicaþii, JO L 192, 24.07.1990, p. 10.
–Directiva 94/46/CE de modificare a Directivei 88/301/CEE ºi a Directive

90/388/CEE, în special cu privire la comunicaþiile prin satelit), 13.10.1994.
–Directiva 95/51/CE privind reþelele de televiziune prin cablu, de modificare a

Directivei 90/388/CEE, JO L256, 26.10.1995, p. 49.
–Directiva 96/2/CE privind dispoziþiile de deschidere cãtre concurenþã a pieþelor

pentru comunicaþiile mobile ºi personale prin eliminarea tuturor drepturilor
exclusive ºi speciale în acest sector. 

–Directiva 96/19/CE de aplicare a concurenþei depline pe piaþa telecomunicaþiilor,
JO L 74, 22.03.1998, p. 13.

2. Protecþia datelor
–Directiva 95/46/CE privind protecþia persoanelor fizice în ceea ce priveºte

prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, JO 
L 281, 23.11.1995, p. 31.

–Directiva 97/66/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia
vieþii private în sectorul telecomunicaþiilor, JO L 24/1 din 31.01.1998.

3. Licenþiere
–Directiva 97/13/CE privind cadrul comun pentru autorizãrile generale ºi licenþele

individuale în domeniul serviciilor de telecomunicaþii, JO L117, 7.05.1997.

4. Furnizarea unei Reþele Deschise (FRD)
– Cadrul FRD:
–Directiva 90/387/CEE de instituire a pieþei interne pentru serviciile de

telecomunicaþii prin punerea în aplicare a Furnizãrii unei Reþele Deschise, JO
L192, 24.07.1990. 

–Directiva 97/51/CE de modificare a Directivelor Consiliului 90/387/CEE ºi
92/44/CEE în scopul adaptãrii la un mediu concurenþial în telecomunicaþii, JO L
295, 29.10.1997.

–Lista standardelor (chestiune interimarã, JO C331/32 din 31/12/2002).

– Interconectare:
–Directiva 97/33/CE privind interconectarea în telecomunicaþii pentru asigurarea

serviciului universal ºi a interoperabilitãþii prin aplicarea principiilor furnizãrii
unei reþele deschise (FRD), JO L 199/32, 26.07.1997.

–Directiva 98/61/CE de modificare a Directivei 97/33/CE privind portabilitatea
numerelor operatorilor ºi preselectarea operatorilor, JO L 268, 3.10.1998, p. 37.

–Recomandarea Comisiei privind interconectarea pe o piaþã liberalizatã:
–Partea I: Stabilirea preþului de interconectare (15 octombrie 1997).
–Partea II: Separarea contabilitãþii ºi contabilitatea costurilor (8 aprilie 1998).
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–Recomandarea Comisiei din 24 noiembrie 1999 privind stabilirea preþului de
interconectare pentru liniile închiriate într-o piaþã de telecomunicaþii liberalizatã.

– Linii închiriate:
–Directiva Consiliului 92/44/CEE din 5 iunie 1992 privind aplicarea furnizãrii unei

reþele deschise în cazul liniilor închiriate, JO L165, 19.06.1992.
–Decizia Comisiei din 7 ianuarie 1998 de modificare a anexei II a Directiva

Consiliului 92/44/CE (98/80/CE).
–Directiva 97/51/CE de modificare a Directivelor Consiliului 90/387/CEE ºi

92/44/CEE în scopul adaptãrii la un mediu concurenþial în telecomunicaþii, JO L
295, 29.10.1997, p. 23.

– Telefonie vocalã:
–Directiva 98/10/CE privind aplicarea furnizãrii unei reþele deschise (FRD) în

cazul telefoniei vocale ºi privind serviciul universal pentru telecomunicaþii într-
un mediu concurenþial (JO L101/24, 1.04.1998).

5. Armonizare
–Decizia 92/264/CEE privind introducerea în Comunitate a unui prefix telefonic

internaþional standard, JO L 137, 20.05.1992, p. 21.
–Decizia 91/396/CEE privind introducerea unui numãr unic de urgenþã european,

JO L217, 6.08.1991, p. 31.

6. Comunicaþii mobile ºi prin satelit
–Recomandarea 87/371/CEE a Consiliului privind introducerea coordonatã a

comunicaþiilor mobile terestre celulare digitale publice paneuropene în
Comunitate, JO L 196, 17.07.1987, p. 81 (GSM).

–Directiva 87/372/CEE privind benzile de frecvenþã de rezervat pentru
introducerea coordonatã a comunicaþiilor mobile terestre celulare digitale publice
paneuropene în Comunitate, JO L 196, 17.01.1987, p.85.

–Recomandarea 90/543/CEE a Consiliului privind introducerea coordonatã a unui
serviciu de paging public terestru paneuropean în Comunitate, JO L 310,
09.11.1990, p. 23 (ERMES).

–Directiva 90/544/CEE privind benzile de frecvenþã desemnate pentru
introducerea coordonatã a unui serviciu de paging public terestru paneuropean în
Comunitate, JO L 310, 09.11.1990, p. 28.

–Rezoluþia Consiliului 90/C 329/09 privind etapa finalã a introducerii coordonate
a comunicaþiilor mobile terestre celulare digitale publice paneuropene în
Comunitate (GSM), JO C 329, 31.12.1990, p. 25.

–Directiva 91/287/CEE privind benzile de frecvenþã desemnate pentru
introducerea coordonatã a radiocomunicaþiei digitale fãrã fir (DECT) în
Comunitate, JO L 144, 8.06.1991, p. 45.

–Recomandarea 91/288/CEE a Consiliului privind introducerea coordonatã a
radiocomunicaþiei digitale fãrã fir (DECT) în Comunitate, JO L 144, 8.06.1991,
p. 47.

–Decizia 97/710/CE privind o abordare coordonatã în domeniul serviciilor de
comunicaþii personale prin satelit în UE, 24.03.1997.
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–Decizia 99/128/CE.  Decizia UMTS cuprinde dispoziþii pentru introducerea
coordonatã ºi treptatã a reþelelor ºi serviciilor compatibile UMTS, 14.12.1998.

–Decizia 2000/1215/CE: Prelungirea Deciziei S-PCS pânã la 31 decembrie 2003,
16.05.2000. 

–Recomandarea de promovare a serviciilor publice fãrã fir în bandã largã în
Europa, JO L 78/12, 25.03.2003.

7. Spectrul radio
–Decizia 97/838/CE a Consiliului privind încheierea în numele Comunitãþii

Europene, pentru chestiunile de competenþa sa, a rezultatelor negocierilor OMC
privind serviciile de telecomunicaþii de bazã, JO L 347, 18.12.1997.

–Directiva 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaþii
în domeniul standardelor ºi reglementãrilor tehnice, JO L 204, 21.07.1998.

–Decizia Comisiei de instituire a unui grup privind politica spectrului radio, JO 
L 198/49, din 27 iulie 2002.

–Recomandarea de promovare a serviciilor publice fãrã fir în bandã largã în
Europa, JO L 78/12, 25.03.2003.

8. Echipamentul terminal
–Directiva 88/301/CEE privind concurenþa pe pieþele serviciilor de

telecomunicaþii, JO L 131, 27.05.1988, p. 73.
–Directiva 98/13/CE privind echipamentele terminale ºi echipamentele staþiilor

terestre de comunicare prin satelit, inclusiv recunoaºterea reciprocã a
conformitãþii acestora.

–Directiva 99/5/CE. Aceastã directivã cuprinde dispoziþii referitoare la libera
circulaþie ºi punerea în funcþiune a echipamentelor hertziene ºi a echipamentelor
terminale de telecomunicaþii în UE, 9.03.1999.

9. Televiziune
–Directiva 92/38/CEE privind adoptarea standardelor de difuzare prin satelit a

semnalelor de televiziune, JO L 137, 20.05.1992, p. 17.
–Directiva 95/47/CEE privind utilizarea standardelor pentru transmiterea

semnalelor de televiziune, JO L 281, 23.11.1995, p. 51.
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CAPITOLUL 7

ADOPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN DOMENIUL
SOCIETÃÞII INFORMAÞIONALE – EXPERIENÞA POLONIEI

Arkadiusz Plucinski*

1. INTRODUCERE

Polonia a aderat la Uniunea Europeanã pe 1 mai 2004. Totuºi, drumul spre aderare a fost
lung ºi a necesitat multe eforturi, atât ale politicienilor, cât ºi ale funcþionarilor publici.
Adoptarea dreptului european în Polonia s-a dovedit o provocare uriaºã, atât pentru
public, cât ºi pentru administraþie. Acest capitol abordeazã experienþa avutã de Polonia
la punerea în aplicare a acquis-ului în general ºi în sectorul societãþii informaþionale în
special.

2. ADOPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR, ÎN GENERAL, ÎN PERIOADA
DE PREADERARE

UE a subliniat de multe ori importanþa ajustãrilor juridice. Criteriile de la Copenhaga,
adoptate de Consiliul European din 1993, au precizat cã un stat candidat trebuie sã fie
capabil sã-ºi asume obligaþiile de stat membru, care necesitã ºi incorporarea, aplicarea
ºi asigurarea respectãrii acquis-ului comunitar. Noþiunea foarte largã de preluare a
acquis-ului a fost apoi detaliatã ºi ordonatã pe prioritãþi în Cartea Albã a Comisiei din
1995 privind pregãtirea þãrilor asociate din Europa Centralã ºi de Est pentru integrarea
în piaþa unicã a UE. Drept rãspuns, guvernul polonez a adoptat Strategia Naþionalã de
Integrare, care a fost înlocuitã ulterior de Programul Naþional de Pregãtire pentru
Aderare1. În baza acestui program a fost elaborat un calendar de ajustare legislativã.
Acest calendar prevedea termene limitã în vederea accelerãrii pe plan intern a
activitãþilor referitoare la unele legi foarte importante pentru adaptarea legislaþiei
poloneze la legislaþia UE. În acel moment, s-a presupus cã trebuiau adoptate circa 180
de legi pânã la sfârºitul anului 2002, declarat de guvern ca datã la care Polonia va fi
pregãtitã sã adere la UE. Ar trebui menþionat totuºi cã o asemenea listã nu este
niciodatã completã – datoritã faptului cã legislaþia UE este supusã unor schimbãri
permanente. 

În Polonia, procesul adaptãrii legislative la legislaþia UE a început în 1994. În acel
moment, temeiul juridic pentru armonizare era reprezentat de articolele 682 ºi 
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* Director al Departamentului de Drept European la Oficiul Comitetului de integrare europeanã (UKIE),
Varºovia, Polonia.
1 http://www.ukie.gov.pl
2 Articolul 68: Pãrþile contractante recunosc cã o condiþie majorã a integrãrii economice a Poloniei în
Comunitate este armonizarea legislaþiei existente ºi viitoare a acestei þãri cu cea a Comunitãþii. Polonia depune
toate eforturile pentru a se asigura cã legislaþia viitoare este compatibilã cu legislaþia comunitarã.



693 din Acordul European4. Ambele articole au avut un caracter de cadru general ºi au
indicat cã Polonia era obligatã sã ia toate mãsurile necesare pentru armonizarea
legislaþiei sale cu acquis-ul comunitar. 

Totuºi, Acordul European, un tratat internaþional, nu era suficient pentru a asigura
punerea în aplicare cu succes a dreptului european în Polonia. Ceea ce pãrea
substanþialã era voinþa politicã de a pune în aplicare eficient dreptul european.

Procesul de armonizare a fost accelerat dupã încheierea Acordului Tripartit între
preºedintele Seimului (camera inferioarã a parlamentului polonez), preºedintele
Senatului (camera superioarã a parlamentului polonez) ºi primul ministru. Acest acord
se referea la accelerarea procedurilor de punere în aplicare. În consecinþã, a fost înfiinþat
Comitetul extraordinar pentru dreptul european (în prezent Comitetul European din
Sejm) ºi echivalentul sãu din Senat. Ambele comitete erau competente sã adopte
proiecte de legi pentru ajustarea legislaþiei poloneze la dreptul european (aºa-numitele
legi de ajustare). Contrar situaþiei din multe state membre, unde dreptul european este
transpus prin intermediul legislaþiei secundare, parlamentul polonez a fost implicat de
la început în procesul ajustãrii legislative, fiind astfel evitat „deficitul democratic”. 

În Polonia, negocierile de aderare începute în 1998, urmate de acordul provizoriu
privind data aderãrii (1 ianuarie 2003), au contribuit fãrã îndoialã ºi mai mult la
accelerarea procesului de punere în aplicare a acquis-ului.

Consiliul European de la Feira din 2000 a arãtat cât este de importantã relaþia dintre
progresul negocierilor ºi viteza ºi amploarea transpunerii legislative. Consiliul a arãtat
cã toþi cei trei factori, transpunerea, aplicarea ºi asigurarea respectãrii, determinã
succesul negocierilor. 

În acel moment, UE se gãsea în situaþia excepþionalã de a negocia aderarea cu þãri aflate
în „tranziþie”. Niciodatã pânã atunci diferenþa dintre statele membre ale UE ºi viitoarele
state membre nu fusese atât de mare ºi niciodatã nu se referea la aspecte atât de
numeroase ºi variate. Un bun exemplu este acquis-ul în domeniul telecomunicaþiilor,
unde diferenþa de dezvoltare a pieþei, în special în privinþa serviciului universal, a fost
enormã. De aceea, îndeplinirea obligaþiilor de serviciu universal, în special cerinþa de a
îndeplini toate cerinþele rezonabile de acces la reþeaua de telefonie publicã ºi la
serviciile telefonice disponibile publice într-o locaþie fixã, se dovedeºte mai dificilã în
unele noi state membre decât în fosta UE15, datoritã ratei mai scãzute de penetrare a
telefoniei fixe în aceste þãri.
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3 Articolul 69: Armonizarea legislativã se extinde în special la urmãtoarele domenii: drept vamal, dreptul
societãþilor comerciale, drept bancar, contabilitatea ºi impozitarea societãþilor comerciale, proprietate
intelectualã, protecþia lucrãtorilor la locul de muncã, servicii financiare, normele privind concurenþa, protecþia
sãnãtãþii ºi vieþii oamenilor, animalelor ºi plantelor, protecþia consumatorilor, impozitarea indirectã, norme ºi
standarde tehnice, transport ºi mediu.
4 Acordul European instituind o asociere între Polonia, pe de o parte, Comunitãþile Europene ºi statele
membre ale acestora, pe de altã parte.



Ajustarea ordinii juridice naþionale la dreptul european este un proces „tipic” de
adaptare juridicã. Prin adaptarea legilor ºi reglementãrilor care transpun acquis-ul, o
þarã este obligatã sã accepte aproape necondiþionat standardele juridice formulate nu
numai în absenþa sa, ci ºi într-un context economic ºi social complet diferit. Distingând
trei etape în adoptarea acquis-ului comunitar (formulare, transpunere ºi aplicare), statele
candidate sunt invitate ºi obligate sã participe numai la douã dintre acestea: transpunere
ºi aplicare. Þara poate doar în micã mãsurã sã ia în considerare situaþia sa economicã ºi
socialã în cursul construirii unei noi realitãþi juridice. Cu siguranþã, existã ºi un anumit
grad de flexibilitate în normele ce urmeazã a fi transpuse. Natura directivelor lasã
statelor membre posibilitatea de a alege metodele ºi mijloacele corespunzãtoare pentru
atingerea rezultatelor directivelor. 

2. TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI PRIVIND SOCIETATEA
INFORMAÞIONALÃ ÎN PERIOADA DE PREADERARE

În sensul prezentului studiu, acquis-ul în domeniul societãþii informaþionale se referã la:

• Noul pachet privind comunicaþiile electronice din 20025;
• Directiva poºtalã ºi modificarea acesteia6;
• Directiva privind comerþul electronic7.

2.1. Negocierile

Poziþia de negociere a Poloniei în domeniul telecomunicaþiilor ºi tehnologiei
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5 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de
reglementare comun pentru serviciile ºi reþelele de comunicaþii electronice (Directivã cadru) JO L 24 aprilie
2002, 108, 33; Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 7 martie 2002 privind
autorizarea reþelelor ºi serviciilor de comunicaþii electronice (Directiva de autorizare), JO L 24 aprilie 2002,
108, 21; Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul
la ºi interconectarea reþelelor de comunicaþii electronice ºi a facilitãþilor aferente (Directiva privind accesul),
JO L 24 aprilie 2002, 108, 7; Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 7 martie
2002 privind serviciul universal ºi drepturile utilizatorilor legate de reþelele ºi serviciile de comunicaþii
electronice (Directiva privind serviciul universal), JO L 24 aprilie 2002, 108, 51; Directiva 2002/58/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale ºi protecþia
vieþii private în sectorul comunicaþiilor electronice (Directiva privind protecþia vieþii private ºi comunicaþiile
electronice), JO L 31 iulie 2002, 201, 37; Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din
7 martie 2002 de stabilire a unui cadru de reglementare pentru politica spectrului radio în Comunitatea
Europeanã (Decizia privind spectrul radio), JO L 24 aprilie 2002, 108, 1; Directiva 2002/77/CE a Comisiei
din 16 septembrie 2002 privind concurenþa pe pieþele de reþele ºi servicii de comunicaþii electronice (Directiva
privind concurenþa), JO L 17 septembrie 2002, 249, 21.
6 Directiva 97/67/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele
comune pentru dezvoltarea pieþei interne a serviciilor poºtale ale Comunitãþii ºi îmbunãtãþirea calitãþii
serviciului; Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare
a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurenþã a serviciilor poºtale ale Comunitãþii.
7 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte
juridice ale serviciilor societãþii informaþionale, în special ale comerþului electronic, pe piaþa internã
(„Directiva privind comerþul electronic”), JO L 178, 17/07/2000.



informaþiilor (capitolul 19 din poziþiile de negociere poloneze) care a acoperit acquis-ul
în domeniul telecomunicaþiilor ºi serviciilor poºtale a fixat data de 31 decembrie 2002
ca datã la care Polonia va fi pregãtitã pentru aderarea la UE în acest domeniu. O
problemã semnificativã în ceea ce priveºte punerea în aplicare a acquis-ului se referea
la capacitatea Poloniei de a atinge nivelul de accesibilitate al serviciilor universale de
telecomunicaþii.

Armonizarea legislaþiei poloneze cu acquis-ul s-a bazat pe Legea privind
telecomunicaþiile ºi pe legislaþia secundarã pregãtitã de ministerul de resort (în acel
moment era vorba de Ministerul Poºtei ºi Telecomunicaþiilor).  Aceste legi au creat o
structurã completã de reglementare în conformitate cu acquis-ul. De asemenea,
ministerul de resort a trebuit sã redacteze proiectul Legii poºtale poloneze, pentru a
atinge conformitatea totalã a serviciilor poºtale poloneze cu cerinþele UE. Capitolul
menþionat mai sus a fost închis în mod provizoriu pe 19 mai 1999.

Directiva privind comerþul electronic a fost adoptatã de instituþiile UE pe 8 iunie 2000
ºi statele membre au trebuit sã adopte actele cu putere de lege ºi actele administrative
necesare pentru a se conforma acestei directive pânã la 17 ianuarie 2002. Poziþia de
negociere a Poloniei în domeniul „liberei circulaþii a serviciilor” a fost adoptatã de
Consiliul de Miniºtrii al Republicii Polone pe 13 iulie 1999; de aceea nu a inclus nici o
poziþie asupra directivei privind comerþul electronic. Totuºi Polonia a acceptat ºi s-a
obligat sã punã în aplicare acquis-ul din domeniul „liberei circulaþii a serviciilor” pânã
la 31 decembrie 2002, recunoscând ºi luând în considerare pe deplin obiectivele stabilite
în articolele 52 ºi 59 din Tratatul CE, în special principiul nediscriminãrii. 

În urma negocierilor, Tratatul de Aderare a Poloniei practic nu a conþinut mãsuri
tranzitorii pentru domeniile respective. Totuºi, la sfârºitul negocierilor de aderare din
decembrie 2002, capitolul 19 a fost redeschis ºi a fost acordatã o singurã perioadã de
tranziþie. Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva
97/67/CE privind serviciile poºtale, Polonia poate aplica o limitã de greutate de 350 de
grame pentru rezervarea serviciilor la prestatorii de servicii universale, pânã la 31
decembrie 2005. În cursul acestei perioade, limita de greutate nu se aplicã în cazul în
care preþul este egal sau mai mare decât de trei ori tariful public pentru un articol de
corespondenþã din prima categorie de greutate a celei mai rapide categorii8.

2.2. Transpunerea

• Observaþii generale

Începând cu 1994, emiterea unui aviz privind conformitatea proiectelor de legi cu
acquis-ul a devenit obligatorie. Oficiul Comitetului pentru Integrare Europeanã (UKIE)
a jucat rolul principal în acest domeniu. Acesta coordoneazã munca tuturor ministerelor
ºi instituþiilor angajate direct în procesul integrãrii Poloniei în UE. Cea mai puternicã
sarcinã de care este responsabil acest oficiu este obligaþia de a emite un aviz privind
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conformitatea proiectelor de legi poloneze cu legislaþia UE. Intervenþia sa a ajutat de
multe ori la menþinerea sau restaurarea formulãrii comunitare a dispoziþiilor poloneze,
iar dupã aderarea la UE ajutã la respectarea termenelor limitã de transpunere a
diverselor acte legislative poloneze.

La transpunerea acquis-ului societãþii informaþionale a fost aplicatã ºi procedura
evaluãrii legislative: procesul de adaptare a legislaþiei UE începea în fiecare minister
unde era creat respectivul proiect de lege. Apoi juriºtii din Comitetul pentru Integrare
Europeanã (UKIE) evaluau proiectul de lege. La trimiterea în parlament a proiectului
de lege, acesta trebuia examinat de trei ori în cursul procedurii legislative de cãtre
Comitetul pentru Integrare Europeanã: dupã prima citire, dupã a doua citire ºi dupã
rezoluþia Senatului. În cursul adaptãrii legislaþiei primare ºi secundare privind
telecomunicaþiile, serviciile poºtale ºi comerþul electronic au fost prezentate
aproximativ 100 de avize de conformitate (dintr-un total de 17 048 avize emise pe
perioada 2001-2005).

• Telecomunicaþiile

Calendarul procesului de armonizare ºi punere în aplicare a dreptului comunitar a fost
determinat de data fixatã de guvernul polonez ca fiind momentul în care Polonia va fi
pregãtitã sã adere la UE: 31 decembrie 2002. Þinând cont de faptul cã piaþa polonezã de
telecomunicaþii fusese monopolizatã complet de TPSA (cota sa de piaþã fiind de peste
93%), cerinþa de ajustare la acquis pânã pe 31 decembrie 2002 a fost principalul impuls
al liberalizãrii pieþei poloneze de telecomunicaþii. Deºi aderarea la UE a avut loc mai
târziu (1 mai 2004), întreaga legislaþie necesarã fusese deja adoptatã sau era în pregãtire.

Baza actualului regim de reglementare în domeniul telecomunicaþiilor constã în noua
Lege privind telecomunicaþiile din 2000, care a intrat în vigoare în ianuarie 2001. Legea
telecomunicaþiilor din 2000 a transpus parþial directivele UE ale „vechiului” regim al
telecomunicaþiilor, instituþiile UE adoptând noul pachet privind comunicaþiile
electronice doar mai târziu, în 2002. Scopul legii telecomunicaþiilor din 2000 era de a
facilita intrarea pe piaþã a noilor operatori, de a crea un cadru de politicã pentru
interconectare, de a asigura accesul universal la serviciile de telecomunicaþii în toatã
þara ºi de a proteja interesele utilizatorilor. Aceastã lege a creat un organism independent
de reglementare separat de minister ºi de operatori. De asemenea, de la sfârºitul anului
2001 legea a eliminat sistemul de licitaþii sau autorizaþii pentru servicii locale,
interurbane ºi mobile.
Pe 7 martie 2002, UE a adoptata cele mai importante elemente ale noului cadru de
reglementare pentru reþelele ºi serviciile de comunicaþii electronice. Întregul pachet este
alcãtuit dintr-un numãr de directive ale Parlamentului European ºi ale Consiliului emise
în temeiul articolului 95 (armonizare), o directivã a Comisiei în baza articolului 86
(liberalizare) ºi câteva texte legislative secundare, din care cel mai important
(Recomandarea Comisiei Europene privind definirea pieþei în sectorul comunicaþiilor
electronice) a fost aprobat pe 11 februarie 2003.
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Cele mai importante patru directive (cadru, autorizare, acces ºi serviciu universal) au
fost transpuse în dreptul polonez înainte de 24 iulie 2003. Statele membre UE au fost
obligate sã aplice noua legislaþie de pe 25 iulie 2003. Data de punere în aplicare a
directivei privind protecþia datelor a fost 31 octombrie 2003. Totuºi, în acel moment
statele candidate dispuneau de ceva mai mult timp, deoarece trebuiau sã aplice acest nou
pachet numai de la data aderãrii lor la UE. Cu toate acestea, Polonia nu era pe deplin
pregãtitã pentru punerea în aplicare la acea datã.

În general, succesul tranziþiei Poloniei la noul cadru de reglementare al UE s-a datorat
faptului cã aspecte importante ale vechiului cadru de reglementare al UE fuseserã
finalizate înainte de aderare (legea telecomunicaþiilor din 2000). Aceastã abordare a
asigurat crearea cât mai rapidã a „condiþiilor de pornire” elementare pentru liberalizare
ºi armonizare; în special obligaþiile de reglementare privind operatorii cu putere de piaþã
semnificativã stabilite de vechiul cadru legislativ UE erau în vigoare ºi puteau fi pãstrate
pânã la finalizarea procesului de analizare a pieþei. Aceastã abordare a asigurat ºi
înfiinþarea unor organisme naþionale independente de reglementare capabile sã asigure
punerea eficientã în aplicare a cadrului în momentul aderãrii.

Noua lege polonezã privind telecomunicaþiile, transpunând noul cadru UE de
reglementare pentru comunicaþiile electronice, a fost publicatã în august 2004 dupã o
dezbatere lungã ºi dificilã în Parlament; a intrat în vigoare pe 3 septembrie 2004. Încã
trebuie adoptate numeroase mãsuri secundare necesare pentru transpunerea completã ºi
aplicarea efectivã a directivelor UE; ministerul infrastructurii lucreazã în prezent la
proiectele de lege necesare. Pânã la adoptarea noilor ordonanþe executive, rãmân în
vigoare cele adoptate în baza legii telecomunicaþiilor din 2000.

• Acquis-ul poºtal

În ceea ce priveºte punerea în aplicare a acquis-ului din domeniul serviciilor poºtale,
legea poºtalã polonezã adoptatã pe 12 iunie 2003 a pus în aplicare toate dispoziþiile
Directivei 97/67/CE privind serviciile poºtale. Totuºi a existat o întârziere în
transpunerea Directivei 2002/39/CE. Acest lucru poate fi explicat (deºi nu justificat) de
faptul cã directiva a fost adoptatã într-o etapã relativ târzie a procesului de aderare ºi
imediat dupã adoptarea noii legi poloneze de transpunere a Directivei 97/67/CE.
Modificarea legii poºtale poloneze a fost adoptatã în sfârºit pe 13 martie 2004 ºi a intrat
în vigoare la data aderãrii Poloniei la UE. Dincolo de ajustarea la cerinþele directivei
2002/39/CE ºi acordarea unei perioade de tranziþie, legea poºtalã polonezã modificatã
a eliminat alte incompatibilitãþi existente care fuseserã remarcate în contactele bilaterale
cu Comisia Europeanã. De exemplu, acestea se refereau la excluderea din domeniul
rezervat a serviciilor poºtale hibride (transmise prin mijloace electronice) ºi a
mandatelor poºtale. 

• Comerþul electronic

Directiva Parlamentului European ºi a Consiliului 2000/31/CE din 8 iunie 2000 privind
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anumite aspecte juridice ale serviciilor societãþii informaþionale, în special ale
comerþului electronic, pe piaþa internã a fost transpusã în legislaþia polonezã prin legea
din 18 iulie 2002 privind serviciile de comerþ electronic. De asemenea, legea a modificat
anumite dispoziþii ale codului civil polonez. Legea a fost publicatã pe 9 septembrie 2002
ºi a intrat în vigoare dupã 6 luni, pe 10 martie 2003.  Legea a incorporat ºi dispoziþiile
Directivei 98/48/CE (definind societatea informaþionalã), precum ºi dispoziþiile
Directivei 2002/58/CE (directiva privind viaþa privatã). Dispoziþiile legii poloneze
respectau principiile adoptate de statele candidate în iniþiativa eEurope+ 2003.
În ultimul raport de þarã al Poloniei din 2003, Comisia Europeanã a ridicat problema
neconformitãþii respectivei legi cu câteva articole din Directiva 2000/31/CE (articolele 2,
3, 8 ºi 9-11). Totuºi definiþiile incluse în articolul 2 din directivã au fost transpune în
glosarul legislativ al legii privind comerþul electronic. Articolul 8 din directivã nu este
supus transpunerii printr-un act legislativ obligatoriu deoarece chestiunea þine de
reglementãrile interne ale profesiilor reglementate individuale. Articolele 9-11 privind
abordarea acordurilor ºi metoda de prezentare a ofertelor electronice au fost puse în
aplicare în totalitate de legea de modificare a codului civil polonez, pe 14 februarie 2003.

3. TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI SOCIETÃÞII INFORMAÞIONALE
DUPÃ ADERAREA POLONIEI LA UE

• Telecomunicaþiile

Deºi Polonia a finalizat punerea în aplicare a acquis-ului obligatoriu în acest domeniu
numai în august 2004 (un an dupã termenul limitã pentru transpunere), Comisia nu a
lansat împotriva Poloniei nici o procedurã privind încãlcarea dreptului comunitar, în
temeiul articolului 226 din Tratatul CE. Totuºi a fãcut aceasta la sfârºitul lunii octombrie
2004 împotriva Belgiei, Republicii Cehe, Estoniei, Greciei ºi Luxemburgului. 

Dupã ce serviciile Comisiei au examinat conformitatea mãsurilor poloneze de punere în
aplicare cu directivele UE, în martie 2005 au fost lansate patru proceduri de încãlcare
de fond a dreptului comunitar9. Printre altele, acestea se referã la chestiunea cheie a
rolului autoritãþii de reglementare naþionale în realizarea analizei pieþei, în special
procedurile de recurs care ar trebui sã fie disponibile acesteia. În special, o scrisoare de
avertizare afirmã cã legea polonezã a telecomunicaþiilor nu transpune în întregime
articolul 4 din directiva cadru care se referã la „apeluri ºi soluþionarea diferendelor”.
Conform acestei directive, sub rezerva rezultatului unui apel, decizia autoritãþii
naþionale de reglementare rãmâne valabilã, cu excepþia cazului în care organul de apel
decide altfel. Conform legii poloneze, în mod normal un apel are efect suspensiv, cu
excepþia situaþiei în care autoritatea naþionalã de reglementare decide diferit, de la caz
la caz. 

O altã scrisoare de avertizare cere transpunerea corectã a „portabilitãþii numãrului de
mobil”, respectiv dreptul fiecãrui abonat la serviciile mobile de a-ºi pãstra numãrul,
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indiferent de societatea care presteazã serviciul. Deºi a fost introdusã formal în sistemul
polonez la adoptarea noii legi, dispoziþia relevantã din lege pare sã excludã din
domeniul sãu de aplicare clienþii pre-paid.

Nu în ultimul rând, Comisia a afirmat cã „numãrul unic de urgenþã european” (112)
netaxabil nu este asigurat în Polonia pentru abonaþii reþelelor fixe, iar accesul la acesta
este posibil numai pentru utilizatorii reþelelor mobile.

Dupã finalizarea consultãrilor guvernamentale interne, Comitetul European al
Consiliului de Miniºtri din Polonia a adoptat o poziþie, transmiþând-o Comisiei, care o
examineazã în prezent. Foarte probabil, Comisia va continua procedurile prin emiterea
unui aviz motivat în temeiul articolului 226 TCE, iar în final cazurile vor fi transmise
Curþii Europene de Justiþie. 

• Acquis-ul poºtal

Întreaga legislaþie poºtalã primarã din Polonia a intrat în vigoare de la data aderãrii
Poloniei la UE, incluzând o singurã perioadã de tranziþie. În consecinþã, a fost necesarã
adoptarea unui singur act legislativ secundar. În prezent, Polonia a pus în aplicare tot
cadrul UE pentru serviciile poºtale, cu toate elementele fundamentale ale acestuia:

– Furnizarea unui serviciu poºtal universal pentru toþi utilizatorii, incluzând cel
puþin o colectare cinci zile pe sãptãmânã;

– Segmentul maxim de piaþã rezervat furnizorului serviciului universal: greutate de
350 g sau de trei ori tariful de bazã al unui articol de corespondenþã (ºi 50g/2,5
* tariful de bazã, din 2006);

– Procedurile de autorizare, care includ licenþe individuale;
– Un acces rezonabil ºi bun al tuturor utilizatorilor la reþeaua poºtalã, în mod

transparent ºi nediscriminatoriu;
– Tarife bazate pe costuri, inclusiv tarife speciale pentru serviciile universale;
– Subvenþiile încruciºate din domeniul rezervat cãtre domeniul concurenþial sunt

limitate la îndeplinirea obligaþiilor de serviciu universal; contabilitate
transparentã ºi separatã a costurilor;

– Calitatea þintelor de servicii pentru poºta internaþionalã (85% pentru D+3, 97%
pentru D+5 pentru cea mai rapidã categorie standard de servicii);

– Mãsuri adecvate de protecþie a consumatorilor, în special în privinþa reclamaþiilor
ºi mãsurilor de despãgubire;

– Este înfiinþatã autoritatea naþionalã de reglementare, independentã de operatorii
poºtali.

Deºi aproape toate statele membre au transpus directiva privind serviciile poºtale, mai
existã unele chestiuni legate de conformitate, ce pot fi abordate de Comisie. Acestea se
referã în principal la aspecte referitoare la licenþiere ºi autorizare, reclamaþii ºi proceduri
de despãgubire, controlul preþurilor ºi separarea conturilor. 
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• Directiva privind comerþul electronic

De asemenea, Comisia ºi-a exprimat îndoielile cu privire la punerea completã în
aplicare de cãtre Polonia a directivei privind comerþul electronic; totuºi nu au fost
lansate proceduri formale, Comisia cerând doar clarificãri. În acest moment, se pare cã
unele dintre observaþiile Comisiei vor fi acceptate ca fiind justificate. Imediat ce poziþia
oficialã a guvernului polonez va fi gata, aceasta va fi prezentatã Comisiei. Totuºi meritã
menþionat un aspect: directiva privind comerþul electronic acoperã  competenþele
câtorva ministere din Polonia ºi responsabilitãþile sunt împãrþite între mai multe
organisme guvernamentale; de aceea este crucial sã se realizeze o poziþie comunã. 

4. CONCLUZII PENTRU VIITOARELE STATE MEMBRE UE ÎN PRIVINÞA
PUNERII ÎN APLICARE CU SUCCES A ACQUIS-ULUI SOCIETÃÞII
INFORMAÞIONALE

Pe 1 mai 2005 am sãrbãtorit primul an de apartenenþã a Poloniei la UE. Aceasta ne dã
ºansa sã încercãm o evaluare a perioadei de preaderare ºi a primelor luni dupã aderarea
la UE, în special în ceea ce priveºte experienþa avutã de Polonia la punerea în aplicare
a acquis-ului comunitar. De aceea, meritã sã schiþãm urmãtoarele observaþii/concluzii,
care se referã în special la exemplul punerii în aplicare a acquis-ului societãþii
informaþionale:

• În primul rând, o þarã trebuie sã aleagã între un sistem „centralizat” ºi unul
„descentralizat” de ajustare legislativã. Evident, alegerea este fãcutã de
administraþia naþionalã, dar decizia ar trebui sã þinã cont de „maturitatea”
administraþiei naþionale ºi de capacitatea acesteia de a acþiona responsabil.
Indiferent de alegerea fãcutã, este necesar un grad ridicat de implicare din partea
fiecãrui minister de resort. Într-un sistem „centralizat” de monitorizare a
transpunerii legislative corecte, din raþiuni practice este mai bine ca sistemul sã
fie independent de ministerele de resort. Într-o etapã ulterioarã, acesta este foarte
util ºi ca instrument de coordonare ºi abordare precisã a încãlcãrilor din diverse
domenii.

• Este foarte importantã existenþa unui calendar detaliat al mãsurilor de luat. Acesta
ar trebui sã includã o listã completã ºi bine planificatã în avans a mãsurilor de
transpunere necesare. Într-un sistem „centralizat”, monitorizarea regulatã ºi
controlul execuþiei acestora sunt mai uºoare.

• La transpunerea legislaþiei UE este necesarã stabilirea unor prioritãþi clare ºi a
unor opþiuni strategice. Existã domenii legislative care au o influenþã enormã
asupra altor sfere juridice. De aceea, este important ca mai întâi acestea sã fie
aliniate la acquis. Aceste domenii sunt, printre altele, supravegherea pieþei,
ajutoarele de stat (în special în sectorul serviciilor poºtale) si politica în domeniul
concurenþei.

• O tehnicã legislativã flexibilã este de o importanþã crucialã, chiar dacã aceasta
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este o chestiune strict naþionalã. Totuºi, aceasta poate determina în mare mãsurã
viteza ºi succesul transpunerii acquis-ului. Este relativ mai simplã punerea în
aplicare a acquis-ului prin legislaþie secundarã. De asemenea, trebuie acordatã o
atenþie specialã constrângerilor pe care le poate impune constituþia naþionalã. Pot
apãrea conflicte în ceea ce priveºte competenþele organelor de reglementare ºi
puterile pe care le pot utiliza pentru a impune indivizilor obligaþii cu caracter
general.

• Tabelele de concordanþã sunt instrumente foarte utile în cursul procesului de
transpunere legislativã. Comisia a început sã solicite ca acestea sã însoþeascã
notificarea mãsurilor naþionale de transpunere. Acestea sunt ºi foarte utile la
abordarea procedurilor privind încãlcarea dreptului comunitar.

• Consultarea cu toþi actorii de pe piaþã este de asemenea foarte importantã.
Opiniile lor trebuie luate în considerare imediat de la începutul procesului de
punere în aplicare.

• Contactele bilaterale cu Comisia Europeanã nu ar trebui subestimate. Acestea vor
evita numeroase neînþelegeri în cursul procesului de aliniere ºi dupã aderare, în
cursul viitoarelor încãlcãri ale dreptului comunitar. Comisia este doar un alt
organism administrativ ºi un telefon sau un email este mai bun decât schimbul de
scrisori oficiale.

• În procesul de punere în aplicare, este esenþialã o divizare clarã a competenþelor:
trebuie identificate organismele responsabile de variatele dispoziþii ale legislaþiei
secundare UE. Responsabilitatea poate fi divizatã între mai multe instituþii; apare
o problemã atunci când trebuie luate mãsuri pentru a remedia lipsa de ajustare sau
pentru a completa un domeniu pânã acum nereglementat (de exemplu, puncte de
contact în baza directivei privind comerþul electronic sau punerea în aplicare a
numãrului de urgenþã „112”). 

Este important sã ne amintim cã trebuie luate în considerare circumstanþele locale ºi cã
va fi nevoie de timp pentru a identifica metoda cea mai adecvatã pentru punerea în
aplicare cu succes a acquis-ului. De aceea, analiza actualã nu poate fi nici completã, ºi
nici nu poate determina scara schimbãrilor necesare. Totuºi, în afara punctelor de mai
sus, mai existã o condiþie esenþialã pentru punerea în aplicare cu succes a acquis-ului în
general: voinþa politicã ºi hotãrârea factorilor de decizie. Dacã afacerile  europene
sunt bine conºtientizate la nivel politic ºi administrativ, se poate economisi multã
energie, iar întregul proces de punere în aplicare poate avea succes.

De asemenea, meritã menþionat cã deºi înainte de aderare, nivelul de muncã al
administraþiei centrale a unui stat candidat este uriaº, este de asemenea necesar sã se
analizeze ºi planifice acþiunile „post-aderare”, în vederea influenþãrii ulterioare a
procesului decizional al UE.
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CAPITOLUL 8

POLITICA UE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR ªI
INFRASTRUCTURII ªI EXPERIENÞA REPUBLICII SLOVACE 

ÎN PUNEREA ÎN APLICARE A ACESTEIA 

Roman Horvath*

1. EVOLUÞIA ISTORICÃ A POLITICII EUROPENE COMUNE ÎN
DOMENIUL TRANSPORTURILOR

În trecut, politica în domeniul transporturilor a fost aproape exclusiv o chestiune
naþionalã. Chiar dacã Tratatul de instituire a CEE, semnat în martie 1957, prevede un
temei legal pentru crearea unei politici comune în domeniul transporturilor, timp de
aproape 30 de ani Conferinþa Europeanã a Miniºtrilor Transportului (CEMT) – þinutã în
cadrul OCDE – a rãmas instituþia principalã de coordonare a iniþiativelor paneuropene
în domeniul transporturilor. În anii '60, politica CEE în domeniul transporturilor era
descrisã în primul rând ca un ansamblu dezamãgitor de starturi ratate, propuneri
inadecvate din punct de vedere politic ale Comisiei sau inacþiuni persistente ale
Consiliului, perspective guvernamentale divizate ºi derivã evidentã în direcþia unor
politici cu orientare mai naþionalã.

Noua erã a politicii comune în domeniul transporturilor a început în 1985. Comisia a
publicat Cartea Albã privind finalizarea pieþei interne, care a subliniat aspectele de
piaþã ale transportului. În acelaºi timp, pe 22 mai 1985 Curtea Europeanã de Justiþie
(CEJ) a pronunþat o hotãrâre care stabilea eºecul Consiliului în a adopta mãsurile
prevãzute în tratat (speþa 13/83, Parlamentul contra Consiliului) ºi obligaþia instituþiilor
CE de a acþiona în domeniul transporturilor. În consecinþã, între 1985 ºi 1992 a fost
adoptatã o gamã largã de mãsuri ºi iniþiative în vederea finalizãrii pieþei interne prin
eliminarea barierelor de reglementare, inclusiv în ceea ce priveºte politica în domeniul
transporturilor.

Pe 2 decembrie 1992, prima Carte Albã privind dezvoltarea viitoare a politicii comune
în domeniul transporturilor a pus accentul pe deschiderea pieþei transporturilor. Zece
ani mai târziu, pe 12 septembrie 2001, Cartea Albã privind politica europeanã în
domeniul transporturilor pentru 2010: timpul deciziilor a fost publicatã ca document
strategic de bazã pentru politica comunã în domeniul transporturilor. Principalul sãu
slogan este „mobilitatea durabilã”: realizarea unui echilibru între dezvoltarea
economicã ºi cerinþele de calitate ºi siguranþã ale societãþii în vederea dezvoltãrii unui
sistem modern ºi durabil de transport pentru 2010. Cartea Albã se concentreazã pe
intermodalitate, interoperabilitate, mediu, siguranþã rutierã, serviciile pentru cãlãtori,
revitalizarea cãilor ferate, transportul rutier, proiecte majore de infrastructurã ºi aderarea
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UE la organizaþiile internaþionale de transport pentru a avea o influenþã mai mare asupra
deciziilor lor. 

În Tratatul CE, titlul V (articolele 70-80) este dedicat politicii în domeniul
transporturilor. Conform acestui titlu, principalele domenii de acþiune ale CE sunt,
printre altele:

– Instituirea unor norme comune aplicabile transportului internaþional cãtre sau
dinspre teritoriul unui stat membru sau trecând prin teritoriul unuia sau mai
multor state membre;

– Condiþiile în care transportatorii nerezidenþi pot presta servicii de transport în
cadrul unui stat membru;

– Mãsuri pentru îmbunãtãþirea siguranþei în domeniul transporturilor.

De asemenea, titlul subliniazã principiul egalitãþii ºi interzicerea ajutoarelor de stat, cu
excepþia ajutoarelor care satisfac necesitãþile de coordonare a transporturilor sau
reprezintã rambursarea îndeplinirii obligaþiilor de servicii publice. În Tratatul de
instituire a unei Constituþii pentru Europa, articolele III-236-245 din Partea a III-a sunt
dedicate politicii în domeniul transporturilor. Formularea acestor articole este aproape
aceeaºi ca în Tratatul CE aplicabil în prezent. Singura schimbare se referã la extinderea
votului prin majoritate calificatã în cadrul Consiliului la toate mãsurile adoptate în
cadrul politicii în domeniul transporturilor. 

2. ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR ªI
MÃSURILE PREVÃZUTE ÎN CARTEA ALBÃ DIN 2001

Mãsurile adoptate în domeniul transporturilor reprezintã a doua parte ca mãrime a
acquis-ului comunitar, dupã mãsurile adoptate în cadrul politicii agricole comune. Din
acest motiv, urmãtoarea secþiune enumerã numai cele mai importante pãrþi ale acquis-
ului comunitar în ceea ce priveºte politica în domeniul transporturilor.

2.1. Transportul terestru

– Transportul rutier
Acquis-ul comunitar actual în acest domeniu se concentreazã pe urmãtoarele aspecte:

– Accesul la piaþã ºi concurenþa (accesul la profesii; deschiderea pieþei de mãrfuri
ºi cãlãtori – internaþionalã ºi de cabotaj);

– Siguranþa cãlãtorilor ºi a mãrfurilor; inspecþiile tehnice auto; tunelurile;
transportul mãrfurilor periculoase;

– Armonizarea legislaþiei, inclusiv armonizarea fiscalã (finanþarea cheltuielilor de
infrastructurã), armonizarea tehnicã (dimensiuni ºi greutãþi maxime admisibile,
inspecþii tehnice auto), armonizarea administrativã (obligaþiile juridice ale
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ºoferilor, înmatricularea vehiculelor) ºi armonizarea socialã (în special în
privinþa timpului de muncã).

În conformitate cu Cartea Albã din 2001, în domeniul transportului rutier UE ºi statele

membre trebuie sã:

– Armonizeze timpii de conducere, cu o sãptãmânã de lucru medie de cel mult 48
de ore (cu excepþia ºoferilor lucrãtori independenþi);

– Armonizeze interdicþiile naþionale asupra camioanelor în timpul sfârºiturilor de
sãptãmânã;

– Introducã o atestare a ºoferilor pentru a verifica angajarea legalã a ºoferului;
– Dezvolte formarea profesionalã;
– Promoveze o legislaþie uniformã în domeniul transportului rutier;
– Armonizeze sancþiunile ºi condiþiile de imobilizare a vehiculelor;
– Mãreascã numãrul de controale;
– Încurajeze schimbul de informaþii;
– Îmbunãtãþeascã siguranþa rutierã ºi sã reducã la jumãtate numãrul de decese în

urma accidentelor rutiere pânã în 2010;
– Armonizeze accizele pe carburanþi pentru utilizatorii rutieri de vehicule utilitare

pentru a reduce denaturarea concurenþei pe piaþa liberalizatã a transporturilor
rutiere. 

De la adoptarea Cãrþii Albe din 2001, principalele reuºite au fost în domeniile atestãrii
ºoferilor, armonizãrii timpilor de conducere (Directiva 2002/15/CE) ºi dezvoltãrii
formãrii profesionale. Pe 21 aprilie 2005, miniºtrii de transport ai UE au aprobat aºa-
numita „directivã privind euro-vigneta” referitoare la taxele asupra infrastructurii
(ºoselele).

– Transportul feroviar
În ceea ce priveºte transportul feroviar, actual acquis comunitar se concentreazã pe:

Accesul la piaþã ºi concurenþã (accesul la infrastructurã ºi profesie; alocarea
capacitãþilor de infrastructurã; revitalizarea ºi liberalizarea cãilor ferate);
Siguranþã (standarde ºi monitorizare; transportul mãrfurilor periculoase);
Armonizarea legislaþiei – armonizare tehnicã (interoperabilitatea trenurilor).

Obiectivul declarat al Cãrþii Albe din 2001 este de a menþine în 2010 ponderea modalã
a transportului feroviar la acelaºi nivel ca în 1998 ºi astfel de a inversa declinul
transportului feroviar observat în ultimii 30 de ani. Comisia ºi-a anunþat intenþia de a
înainta un set de noi propuneri (pachete feroviare) pentru îmbunãtãþirea accesului la
reþeaua feroviarã pentru transportul de mãrfuri ºi de a modifica directivele existente
referitoare la interoperabilitatea sistemelor feroviare existente ºi a sistemelor feroviare
de mare vitezã, precum ºi de a crea o Agenþie europeanã de siguranþã ºi
interoperabilitate feroviarã. 

Primul pachet feroviar (Directivele 2001/12/CE, 2001/13/CE ºi 2001/14/CE) a intrat
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în totalitate în vigoare în statele membre în martie 2003 ºi cuprinde o serie de mãsuri
referitoare la deschiderea transportului internaþional de mãrfuri:

– În fiecare þarã trebuie înfiinþat un organism independent de reglementare, altul
decât întreprinderea feroviarã, pentru a asigura condiþii echitabile ºi
nediscriminatorii de acces pentru toate întreprinderile feroviare;

– Tuturor operatorilor feroviar licenþiaþi trebuie sã li se garanteze drepturi de acces
la reþeaua feroviarã de transport de mãrfuri;

– Taxele de utilizare a infrastructurii trebuie stabilite în mod transparent ºi
nediscriminatoriu garantând competitivitatea transportului internaþional de
mãrfuri;

– Trebuie definite reguli ºi norme transparente ºi echitabile pentru alocarea
traselor;

– Nivelul actual ridicat de securitate trebuie pãstrat dupã deschiderea pieþelor
internaþionale de transport feroviar. 

Al doilea pachet feroviar a fost propus în 2002 ºi a intrat în vigoare în 2004. Acest
pachet cuprinde câteva directive ºi un regulament:

– Directiva 2004/49/CE privind siguranþa cãilor ferate comunitare (de modificare
a Directivei 95/18/CE ºi a Directivei 2001/14/CE) urmãrind elaborarea unei
abordãri comune a siguranþei ºi stabilirea unui sistem comun privind emiterea,
conþinutul ºi valabilitatea certificatelor de siguranþã;

– Directiva 2004/50/CE de adaptare ºi modificare a fostelor directive privind
interoperabilitatea (Directiva 96/48/CE ºi Directiva 2001/16/CE);

– Directiva 2004/51/CE (de modificare a Directivei 91/440/CE) extinzând dreptul
de acces la infrastructurã la serviciile de transport de mãrfuri din interiorul unui
stat membru ºi deschizând pieþele de transport feroviar de mãrfuri, inclusiv
cabotajul, pânã la 1 ianuarie 2007;

– Regulamentul (CE) nr. 881/2004 privind înfiinþarea unei Agenþii Europene a
Cãilor Ferate. 

Agenþia Europeanã a Cãilor Ferate a fost înfiinþatã în mai 2004 ºi este situatã în
Lille/Valenciennes (Franþa). Printre scopurile sale se numãrã elaborarea unor standarde
comune de siguranþã ºi proiectarea ºi gestionarea unui sistem de monitorizare a
performanþei în domeniul siguranþei, precum ºi gestionarea pe termen lung a sistemului
de stabilire, înregistrare ºi monitorizare a specificaþiilor tehnice de interoperabilitate.
Agenþia, cu un personal de circa 100 de persoane, are un rol cheie în progresul
armonizãrii sistemelor tehnice feroviare. Agenþia nu are competenþe decizionale, dar
poate face propuneri Comisiei. 

Al treilea pachet feroviar constã din patru propuneri, înaintate de Comisie în martie
2004:

– Propunere de directivã privind certificarea mecanicilor de locomotivã ºi de tren
implicaþi în transportul de cãlãtori ºi de mãrfuri în Comunitate;
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– Propunere de regulament privind drepturile cãlãtorilor din transportul feroviar
internaþional;

– Propunere de directivã privind deschiderea pieþei serviciilor de transport feroviar
internaþional de cãlãtori pânã la 1 ianuarie 2010;

– Propunere de regulament privind calitatea serviciilor de transport feroviar de
mãrfuri, inclusiv posibilitatea compensaþiilor în cazul nerespectãrii cerinþelor
contractuale de calitate pentru serviciile de transport feroviar de mãrfuri. 

– Cãile navigabile interioare
Acquis-ul comunitar actual cu privire la cãile navigabile interioare cuprinde norme
referitoare la:

Accesul la piaþã ºi concurenþã (accesul la profesie, deschiderea pieþei de mãrfuri ºi
cãlãtori – internaþionalã ºi de cabotaj, mãsuri corective – reabsorbþia supracapacitãþii
existente, reguli de concurenþã);
Aspecte privind siguranþa (Servicii de informare fluvialã);
Armonizarea legislaþiei, inclusiv recunoaºterea reciprocã a calificãrilor profesionale.

2.2. Transportul combinat

Transportul combinat se concentreazã pe reducerea transportului rutier prin îmbinarea
transportului feroviar, fluvial ºi maritim. În Cartea Albã din 2001, Comisia a propus
luarea unor mãsuri care ar duce, pânã în 2010, la revenirea cotelor de piaþã a modurilor de
transport la nivelurile lor din 1998. Una dintre mãsurile necesare pentru atingerea acestui
obiectiv este înfiinþarea Programului Marco Polo, acesta fiind adoptat pe 22 iulie 2003.

Obiectivul Programului este de a reduce congestia ºoselelor ºi de a ameliora
performanþele de mediu ale sistemului de transport de mãrfuri din Comunitate, precum
ºi de a îmbunãtãþi intermodalitatea, contribuind astfel la un sistem de transport eficient
ºi durabil. Pentru atingerea acestui obiectiv, Programul sprijinã acþiuni în transportul de
mãrfuri, logisticã ºi alte pieþe relevante. Aceste acþiuni ar trebui sã contribuie la
pãstrarea distribuþiei transportului de mãrfuri între diferitele moduri de transport la
nivelurile din 1998 prin transferarea creºterii agregate anticipate de 12 miliarde tone/km
a traficului internaþional de transport de mãrfuri cãtre traficul maritim pe distanþe scurte,
transportul feroviar ºi fluvial, ori cãtre o combinaþie de moduri de transport în care
traseele rutiere sunt cât se poate de scurte. În Program sunt incluse toate segmentele
pieþei de transport internaþional de mãrfuri.

Programul se deruleazã din 2003 pânã în 2006, cu un buget de 100 milioane € pentru
UE25. Pe 15 iulie 2004, Comisia a prezentat o propunere (COM (2004) 478) de
înfiinþare a unui al doilea Program Marco Polo, mult extins, începând cu 2007. Marco
Polo II include acþiuni noi, cum ar fi autostrãzile mãrii ºi mãsuri anticoliziune.
Programul, care are un buget de 740 milioane € pe perioada 2007-2013, a fost extins ºi
la þãrile vecine cu UE. Forma finalã a programului Marco Polo II va depinde de
rezultatul negocierilor cu Parlamentul European ºi cu Consiliul.
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2.3. Transportul aerian

Dintre toate formele de transport, în ultimii 20 de ani transportul aerian a avut de
departe cea mai impresionantã creºtere în Uniunea Europeanã. Ca numãr de cãlãtori-
kilometri, traficul a crescut în medie cu 7,4% pe an între 1980 ºi 2001, în timp ce traficul
aeroporturilor din cele 15 state membre a crescut de cinci ori faþã de 1970. Se estimeazã
cã traficul aerian va creºte cu 4% pe an în urmãtorii 15 ani, ducând aproape la o dublare
a traficului pânã în 2020.

Acquis-ul comunitar actual în domeniu transportului aerian se concentreazã pe:

– Norme privind accesul la piaþã (acces armonizat, liberalizarea tarifelor, accesul
la piaþã ºi la profesii, accesul la piaþa operaþiunilor la sol, sisteme de rezervare a
locurilor);

– Norme privind concurenþa ºi tarifele (acorduri ºi practici comerciale, controale
asupra ajutoarelor de stat, tarife, alocarea de sloturi, taxe aeroportuare);

– Norme privind traficul aerian ºi norme de siguranþã (controlul traficului aerian,
gestionarea traficului, echipamente ºi sisteme, interoperabilitate, siguranþã
aerianã, securitate aerianã, prevenirea accidentelor ºi tratarea acestora)

Cerul Unic European1 este o iniþiativã ambiþioasã de reformare a arhitecturii controlului
traficului aerian european pentru a face faþã necesitãþilor viitoare de capacitate ºi
siguranþã. Obiectivele legislative propuse sunt îmbunãtãþirea ºi întãrirea siguranþei,
restructurarea spaþiului aerian european în funcþie de fluxul traficului aerian, nu de
frontierele naþionale, crearea unei capacitãþi suplimentare ºi mãrirea eficienþei globale a
sistemului de gestionare a traficului aerian. 

Pachetul legislativ a fost adoptat în martie 2004 ºi cuprinde patru regulamente care
acoperã elementele esenþiale ale unui sistem european integrat de gestionare a

traficului aerian
2
:

– Regulamentul (CE) nr. 549/2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului
Unic European (regulamentul cadru);

– Regulamentul (CE) nr. 550/2004 privind furnizarea de servicii de navigaþie
aerianã în Cerul Unic European (regulamentul privind furnizarea serviciilor);

– Regulamentul (CE) nr. 551/2004 privind organizarea ºi utilizarea spaþiului aerian
în Cerul Unic European (regulamentul privind spaþiul aerian);

– Regulamentul (CE) nr. 552/2004 privind interoperabilitatea reþelei europene de
gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea).

Negocierile UE-SUA vor cãuta sã înlocuiascã acordurile existente dintre statele membre
individuale ºi SUA cu un singur acord cuprinzãtor între UE ºi SUA, instituind un Spaþiu
aerian deschis între cele douã teritorii. Pe 21 aprilie 2005, miniºtrii de transport ai UE
au sprijinit efortul CE de a continua negocierile cu SUA.
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Tehnologii îmbunãtãþite de trafic aerian ºi de comunicare ºi poziþionare a aeronavelor,
precum3, oferã oportunitatea unor ameliorãri semnificative a eficienþei ºi siguranþei
transportului aerian. 

2.4. Transportul maritim

Uniunea Europeanã este foarte dependentã de transportul maritim:

– Peste 90% din comerþul sãu exterior ºi circa 43% din cel interior se desfãºoarã
pe mare; peste 1 miliard de tone de mãrfuri sunt încãrcate ºi descãrcate în fiecare
an în porturile UE.

– Companiile maritime care aparþin resortisanþilor din Uniunea Europeanã
controleazã o treime din flota mondialã, iar aproximativ 40% din comerþul UE
se desfãºoarã cu ajutorul vaselor controlate de companii din UE.

– Sectorul transportului maritim – cuprinzând construcþiile navale, porturile ºi
pescuitul, precum ºi industriile ºi serviciile conexe – dau locuri de muncã pentru
2,5 milioane de persoane în Uniunea Europeanã.

Acquis-ul comunitar actual în domeniul transportului maritim se concentreazã pe:

Norme legate de accesul la piaþã ºi concurenþã (libertatea de a presta servicii, reguli de
concurenþã);
Norme referitoare la trafic ºi siguranþã. 

Dupã dezastrul vasului Erika de pe 12 decembrie 1999, UE ºi-a consolidat considerabil
arsenalul legislativ în vederea combaterii pavilioanelor de convenienþã ºi pentru a
proteja mai bine Europa de riscurile deversãrii accidentale de petrol.

Comisia a propus douã seturi de propuneri legislative: pachetul Erika I (martie 2000) ºi
pachetul Erika II (decembrie 2000). Aceste pachete au douã obiective:

– Înãsprirea legislaþiei existente privind controlul statului de port ºi monitorizarea
societãþilor de clasificare;

– Propunerea de noi mãsuri pentru accelerarea eliminãrii treptate a petrolierelor
monococã, îmbunãtãþirea controlului transportului maritim în apele europene,
instituirea unei Agenþii europene de siguranþã maritimã ºi crearea unui fond
suplimentarea pentru compensarea pagubelor produse de poluarea cu petrol
(Fondul COPE.)

Agenþia europeanã de siguranþã maritimã a fost instituitã în 2002. Agenþia oferã
Comisiei consiliere tehnicã ºi ºtiinþificã în domeniul siguranþei maritime ºi a prevenirii
poluãrii de cãtre vase în procesul continuu de actualizare ºi elaborare a legislaþiei noi,
de monitorizare a punerii sale în aplicare ºi de evaluare a eficienþei mãsurilor existente.
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Funcþionarii agenþiei coopereazã strâns cu serviciile maritime ale statelor membre.

Dupã accidentul vasului Prestige (noiembrie 2002), au fost luate mãsuri esenþiale pentru
înãsprirea regulilor din UE:

– Începând cu octombrie 2003, petrolierele monococã ce transportã combustibil
lichid greu nu mai pot intra sau ieºi din porturile statelor membre;

– În cadrul noilor norme internaþionale adoptate de Organizaþia Maritimã
Internaþionalã (OMI) la îndemnul UE, petrolierele monococã mai vechi, cum
erau Erika ºi Prestige, care transportã combustibil lichid greu, nu vor mai putea
ridica ancora de pe coastele UE ºi din toatã lumea cel mai târziu începând cu 4

aprilie 20054.

3. REÞELE TRANSEUROPENE 

Ideea reþelelor transeuropene (RTE) a apãrut la sfârºitul anilor '80 în contextul
propunerii pieþei unice. Tratatul de instituire a Uniunii Europene oferã un fundament
juridic solid pentru RTE. În conformitate cu capitolul XV din Tratatul CE (articolele
154, 155 ºi 156), Uniunea Europeanã trebuie sã urmãreascã promovarea dezvoltãrii
RTE ca element cheie pentru crearea pieþei interne ºi consolidarea coeziunii economice
ºi sociale. Aceastã dezvoltare include interconectarea ºi interoperabilitatea reþelelor
naþionale, precum ºi accesul la aceste reþele.

Conform acestor obiective, Comunitatea elaboreazã linii directoare acoperind
obiectivele, prioritãþile, identificarea proiectelor de interes comun, precum ºi schiþe ale
mãsurilor pentru cele trei sectoare în cauzã (transporturi, energie ºi telecomunicaþii).
Parlamentul European ºi Consiliul aprobã aceste linii directoare dupã consultarea
Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor. Versiunea finalã a liniilor
directoare actuale este Decizia 884/2004 a Parlamentului European ºi a Consiliului (de
modificare a Deciziei 1692/96). Anexa cuprinde o listã actualizatã de proiecte,
incluzând datele de finalizare ale fiecãrui proiect.

3.1. Finanþarea RTE de transport

Regulile financiare de bazã ale RTE de transport (RTE-T) sunt stabilite în Regulamentul
Consiliului nr. 2236/95 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului
financiar comunitar, care cuprinde ºi dispoziþii pentru dezvoltarea parteneriatelor
public-privat (PPP). Regulamentul Consiliului a fost modificat de Regulamentului
1655/99, care acoperã perioada 2000-2006. Acesta a repartizat 515 milioane € pentru
RTE-T, din care mai mult de 55% sunt rezervate transportului feroviar ºi mai puþin de
25% transportului rutier. Prin Regulamentul nr. 807/2004 al Parlamentului European ºi
al Consiliului a fost adoptatã o modificare a acestor reguli.
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Pânã acum numeroase proiecte RTE au beneficiat de sprijin financiar din bugetul
comunitar prin linia bugetarã RTE, precum ºi prin fondurile structurale ºi Fondul de
Coeziune. ºi Banca Europeanã de Investiþii (BEI) a contribuit mult la finanþarea acestor
proiecte prin împrumuturi. În prezent este discutatã o nouã propunere de reguli
financiare cu o cofinanþare considerabil mai ridicatã ºi 1 miliard € pentru garantarea
creditelor pe perioada 2007-2013.

3.2. RTE de transport ºi þãrile din Europa Centralã ºi de Est

Începând cu 1990, au fost þinute trei conferinþe paneuropene de transport (Praga - 1990,
Creta - 1994 ºi Helsinki - 1997) între Comisia Europeanã, ONU, CEMT (OCDE),
statele membre UE ºi þãrile din Europa Centralã ºi de Est. În cursul acestor conferinþe
au fost aprobate 10 coridoare de transport multimodal paneuropean ºi 4 zone pan-
europene. Coridoarele au fost create:

– Pentru a asigura o legãturã între principalele reþele de transport ale þãrilor (terþe)
în curs de aderare ºi statele membre UE;

– Pentru a elimina congestiile pe reþeaua de transport în aceastã perioadã ºi în
viitorul apropiat;

– Pentru a mãri calitatea tuturor modurilor de transport;
– Pentru a scãdea numãrul de accidente ºi impactul asupra mediului.  

În plus, a fost lansat un proces de evaluare globalã a necesitãþilor de infrastructurã ale
þãrilor aderente, aºa numitul proces TINA (Evaluarea necesitãþilor infrastructurii de
transport în Europa Centralã ºi de Est). Obiectivul a fost de a defini reþelele TINA în
þãrile Europei Centrale ºi de Est în acelaºi mod ca în Decizia 1692/96 (privind liniile
directoare RTE) ºi de a transforma "abordarea de coridor" de la Helsinki într-o
adevãratã "abordare de reþea" de transport. Raportul final a fost publicat în octombrie
1999. În aceste þãri, care au aderat la UE în mai 2004, reþeaua TINA a fost integratã în
RTE-T.

3.3. Parteneriatele public-private

Dincolo de problemele tehnice, lipsa banilor este principalul motiv al finalizãrii lente a
RTE-T. CE a început sã punã accentul pe parteneriatele public-private (PPP) ca posibilã
soluþie. Aranjamentele PPP sunt propulsate de efortul de a limita fondurile publice
necesare acoperirii necesarului de investiþii ºi de a creºte calitatea ºi eficienþa serviciilor
publice. 

În 1997, Comisia a emis o Comunicare privind finanþarea proiectelor reþelelor
transeuropene de transport prin parteneriatul dintre sectoarele public ºi private (COM
(97)0453 final). În martie 2003, DG REGIO al Comisiei a emis Linii directoare pentru
un parteneriat public-privat reuºit, iar în iunie 2004 un Ghid de studii de caz PPP. În
aprilie 2004, DG MARKT din cadrul Comisiei a deschis o discuþie publicã prin Cartea
Verde privind PPP ºi dreptul comunitar referitor la contractele de achiziþii publice ºi
concesiuni.
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4. EXPERIENÞA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, POªTEI ªI
TELECOMUNICAÞIILOR DIN REPUBLICA SLOVACÃ ÎN
TRANSPUNEREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE A ACQUIS-ULUI
COMUNITAR ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR 

4.1. Coordonarea UE în Republica Slovacã

La începutul procesului de negociere, în vederea coordonãrii, au fost create unitãþi de
integrare europeanã în fiecare organism central al administraþiei publice slovace.
Înaintea aderãrii Slovaciei la UE, coordonarea procesului de negociere a fost organizatã
pe capitole de negociere. Fiecare capitol de negociere avea propriul sãu grup de lucru.
La Ministerul Transporturilor, Poºtei ºi Telecomunicaþiilor din Republica Slovacã
(MTPT RS) au fost înfiinþate douã grupuri de lucru, unul pentru capitolul 9, referitor la
politica în domeniul transporturilor, ºi unul pentru capitolul 19, privind
telecomunicaþiile ºi tehnologia informaþiilor. Grupurile de lucru era alcãtuite din experþi
ai MTPT RS ºi experþi din alte ministere ºi organisme guvernamentale implicate.
Întregul proces de negociere era coordonat la nivel central de Secretariatul Guvernului
ºi de Ministerul Afacerilor Externe.      

Dupã aderarea Slovaciei la UE, structura de coordonare a fost modificatã pentru a þine
cont de necesitãþile decurgând din poziþia de stat membru cu drepturi depline. În locul
grupurilor de lucru au fost create grupuri de coordonare, câte unul pe organism (central)
executiv al administraþiei de stat. Ca ºi înainte, grupurile de coordonare erau alcãtuite
din experþi ai MTPT RS ºi experþi din alte ministere ºi organisme guvernamentale
implicate. Procesul de coordonare cu UE este coordonat la nivel central de Secretariatul
Guvernului ºi de Ministerul Afacerilor Externe, care a preluat conducerea acestui
proces. Întrucât proiectul de Tratat de instituire a unei Constituþii pentru Europa
propune o implicare mai mare a parlamentelor naþionale în procesul legislativ al UE,
parlamentul slovac este informat cu privire la întreaga agendã a UE. Comitetul
parlamentar slovac pentru afaceri europene funcþioneazã ca organ de coordonare al
parlamentului slovac. Membrii ºi experþii sãi pot participa la procesul de coordonare cu
UE de la început ºi pot raporta poziþiile parlamentului slovac cãtre organismele
implicate la toate nivelurile, inclusiv guvernul. În prezent este creat un sistem special de
informare pentru sprijinirea procesului.  

4.2. Experienþa câºtigatã prin transpunerea ºi punerea în aplicare a acquis-ului
comunitar în domeniul transporturilor

Republica Slovacã a închis în mod provizoriu negocierile cu privire la capitolul 9 –
politica în domeniul transporturilor – în aprilie 2002. Republica Slovacã nu a solicitat
nici o perioadã de tranziþie. Cu toate acestea, UE a prezentat aranjamente de tranziþie cu
privire la accesul reciproc treptat la piaþa europeanã de cabotaj pentru operatorii slovaci
din sectorul transportului rutier pentru o duratã maximã de cinci ani (2 ani, reînnoibil
pentru încã 2 ani iar apoi iarãºi pentru un an). 

Ultimul raport de monitorizare al Comisiei Europene cu privire la starea de pregãtire a
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Republicii Slovace pentru aderarea la UE din septembrie 2003 a declarat cã transportul
nu era un domeniu problematic, deºi în anumite domenii Republica Slovacã îndeplinise
numai parþial angajamentele ºi cerinþele ºi trebuia sã facã eforturi mai mari pentru
finalizarea pregãtirilor de aderare. Printre acestea se numãrau în principal transportul
rutier, ºi în special acquis-ul social, iar în domeniul tehnic zone precum limitatoarele de
vitezã, inspecþiile tehnice auto ale vehiculelor utilitare, tahografele digitale ºi
echipamentele sub presiune transportabile. De asemenea, raportul a subliniat faptul cã
trebuia îmbunãtãþitã considerabil coordonarea între autoritãþile de aplicare relevante, iar
capacitatea administrativã trebuia întãritã în continuare. În plus, trebuia realizatã
alinierea juridicã în domeniul transportului feroviar (încã nu fusese înfiinþatã o
autoritate feroviarã de reglementare), iar în domeniul transportului aerian trebuia
obþinutã calitatea de membru deplin în Joint Aviation Authorities.

Principalele sarcini de armonizare au fost finalizate prin modificarea legislaþiei existente
la sfârºitul anului 2004 ºi începutul anului 2005. Mai existã unele restanþe ºi un deficit
de transpunere (cam o duzinã de directive), iar Comisia Europeanã a transmis câteva
scrisori de avertizare ca primã etapã în cadrul procedurilor privind încãlcarea dreptului
comunitar în temeiul Tratatului CE. Pânã acum, Comisia Europeanã nu a obiectat faþã
de vreo transpunere necorespunzãtoare a directivelor în legislaþia slovacã din domeniul
transporturilor.    

Republica Slovacã nu are nici un document cadru în domeniul transporturilor.
Documentul de bazã pentru sectorul transporturilor este intitulat Principiile Politicii de
Stat în domeniul Transporturilor în Republica Slovacã. Acesta a fost aprobat de guvern
în 1993 ºi a fost actualizat ºi detaliat în 2000. În prezent este în curs de finalizare
Politica în domeniul transporturilor a Republicii Slovace pentru 2015. Existã 4 acte
referitoare la transportul rutier ºi infrastructurã, 3 acte referitoare la cãile ferate ºi câte
un act referitor la transportul aerian, navigaþia fluvialã ºi transportul maritim. Acestea
au fost modificate de câteva ori ºi completate cu decrete. Dispoziþiile cu caracter tehnic
sunt uneori transpuse prin decrete ale MTPT RS ºi ordonanþe de guvern. La data
aderãrii, acordurile internaþionale în domeniul transporturilor erau armonizate în
întregime cu acquis-ul comunitar (cu excepþia Acordului de „cer deschis” cu SUA). În
ceea ce priveºte infrastructura rutierã (autostrãzi ºi drumuri expres), guvernului îi este
prezentatã anual o evaluare cu previziuni pentru urmãtorii patru ani.

Principalele probleme referitoare la armonizarea legislaþiei slovace cu acquis-ul
comunitar în cursul perioadei de preaderare au fost:

– Dimensiunea uriaºã a acquis-ului în sectorul transportului;
– Lipsa implicãrii depline ºi a interesului tuturor actorilor relevanþi;
– Faptul cã numeroase organisme s-au simþit ameninþate de punerea în aplicare a

acquis-ului comunitar;
– Lipsa generalã de bani ºi de experienþã. 

MTPT RS a încercat sã înainteze treptat ºi sã dobândeascã experienþã prin proiecte de
înfrãþire finanþate de Phare ºi sã implice toþi partenerii competenþi în procesul de punere
în aplicare. 
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O altã dificultate importantã a fost traducerea corespunzãtoare a acquis-ului comunitar.
Unitatea centralã de traduceri (UCT) a Secretariatului Guvernului nu a putut asigura o
traducere corespunzãtoare a acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor în limba
slovacã. În consecinþã, Institutul de Cercetãri pentru Transporturi a îndeplinit aceastã
sarcinã pentru MTPT RS, în timp ce UCT a furnizat revizuirea finalã a traducerii.
Aceasta a accelerat semnificativ procesul de armonizare, întrucât la început mulþi
experþi slovaci în diverse moduri de transport nu erau familiarizaþi cu limbajul oficial al
UE.        

5. PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE ÎN REPUBLICA SLOVACÃ 

Guvernul slovac a promis sã realizeze o autostradã Est-Vest pânã în 2010. În acelaºi
timp, guvernul vrea sã lanseze euro pe 1 ianuarie 2009, ceea ce obligã statele membre
sã îndeplineascã criteriile Pactului de Stabilitate ºi Creºtere ºi în principal sã reducã
substanþial deficitul bugetului de stat. Deoarece nu sunt suficienþi bani de la buget
pentru finanþarea autostrãzii promise pânã în 2010, guvernul slovac încearcã sã punã
accentul pe PPP. 

În iunie 2004, MTPT RS a ales o companie de consultanþã pentru  consiliere în privinþa
autostrãzii Est-Vest. Compania de consultanþã ºi MTPT RS au convenit cã o secþiune de
93,96 km (divizatã în 8 pãrþi) ar putea fi alocatã PPP. Compania de consultanþã a propus
anumite modificãri tehnice care au dus la economii de circa 10% din costuri, iar cele 8
proiecte au fost combinate în 5 pachete. Aceasta a recomandat metoda DBFO (Design,
Build, Finance, Operate and Transfer  - proiectare, construire, finanþare, exploatare ºi
transfer) în locul metodei BOT (Build, Operate, Transfer  - construire, exploatare,
transfer). Conform firmei de consultanþã, opþiunea proiectãrii autostrãzii de cãtre
concesionari ar putea reduce costurile întreþinerii ºi ar accelera procesul. Firma de
consultanþã a propus acordarea concesiunii pe o perioadã de 25-30 de ani (Legea privind
achiziþiile publice permite 30 de ani). MTPT RS ar urma sã fie autoritatea contractantã
în numele guvernului. În prezent, Ministerul de Finanþe al Republicii Slovace a publicat
o Comunicare privind crearea condiþiilor pentru PPP. Aceastã comunicare solicitã
pregãtirea politicii de stat pentru PPP ºi exprimã necesitatea ca Ministerul de Finanþe sã
monitorizeze utilizarea banilor publici pentru PPP. Guvernul va lua în curând o decizie
finalã asupra acestui document.

Documentele oficiale ºi informaþiile relevante pot fi gãsite la urmãtoarele adrese:

– DG Transport ºi Energie al Comisiei Europene:
– http://www.europa.eu.int/comm/transport/index_en.html

– Agenþia Europeanã de Siguranþã Maritimã: http://www.emsa.eu.int/
– Agenþia Europeanã de Siguranþã Aerianã: http://www.easa.eu.int/home/index.html
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CAPITOLUL 9

POLITICA UE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ªI TRANSPUNEREA
ªI PUNEREA ÎN APLICARE A ACESTEIA ÎN ROMÂNIA

Lavinia Ileana Andrei*

1. ISTORICUL POLITICII EUROPENE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

De la început, energia s-a aflat în centrul construcþiei europene. Douã din cele trei
Comunitãþi Europene instituite în anii '50 vizau anumite tipuri de energie. Totul a
început pe 9 mai 1950, când ministrul de externe francez Robert Schuman a anunþat un
plan, conceput de consilierul francez Jean Monnet, un fost om de afaceri, care propunea
punerea în comun a producþiei europene de cãrbune ºi oþel sub o autoritate comunã.
Declaraþia Schuman a fost consideratã un prim pas în direcþia unei Europe unite – un
ideal care în istoria Europei de pânã atunci fusese urmãrit numai prin forþã. Belgia,
Republica Federalã Germania, Italia, Luxemburg ºi Olanda au acceptat propunerea
francezã, iar cele ºase þãri au semnat la Paris, pe 18 aprilie 1951, Tratatul de instituire a
Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului (CECO). A fost înfiinþatã o Înaltã
Autoritate, cãreia guvernele statelor membre i-au transferat o parte semnificativã a
puterilor lor suverane în domeniul producþiei de cãrbune ºi oþel. CECO a avut un
asemenea succes, încât comerþul cu cãrbune ºi oþel între cei ºase a crescut cu 129% în
primii cinci ani.

Încurajaþi de succesul CECO, cei ºase au încercat sã continue integrarea în domeniul
militar ºi politic. Dupã respingerea Comunitãþii Europene de Apãrare de cãtre
parlamentul francez în 1954, liderii europeni au decis sã continue unificarea Europei în
direcþie economicã. La o reuniune istoricã de la Messina, în Italia, din iunie 1955, a fost
lansat proiectul creãrii unei „pieþe comune”. Au fost negociate douã tratate europene:
Comunitatea Economicã Europeanã (CEE), cu obiectivul fuzionãrii pieþelor naþionale
separate într-o „piaþã unicã” care ar fi asigurat libera circulaþie a bunurilor, persoanelor,
capitalurilor ºi serviciilor, cu o gamã largã de politici economice comune, ºi
Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom), pentru sprijinirea
utilizãrii energiei nucleare în scopuri paºnice.  Cei ºase au semnat tratatele de instituire
a acestor douã Comunitãþi pe 25 martie 1957, la Roma. Deseori numite Tratatele de la
Roma, acestea au fost ratificate în acelaºi an ºi au intrat în vigoare în ianuarie 1958.

2. POLITICA ACTUALÃ A UE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

La peste 40 de ani de la instituirea cadrului Comunitãþilor Europene, politica în
domeniul energiei continuã sã joace un rol crucial în integrarea europeanã. Cele mai
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recente modificãri ale Tratatelor CE ºi UE încã nu au reuºit sã includã un capitol separat
privind energia. Totuºi, politica în domeniul energiei a fost incorporatã în lista
obiectivelor Tratatului CE (articolul 3u), iar mãsurile în domeniul energiei pot fi
adoptate în temeiul diverselor dispoziþii legale din tratate. 

Mãsurile generale de politicã în domeniul energiei pot fi adoptate în temeiul articolelor
din Tratatul CE referitoare la piaþa internã (articolele 94 ºi 95) ºi în temeiul articolului
100 (dificultãþi de aprovizionare). Mãsuri strâns legate de politica în domeniul energiei
pot fi adoptate ºi în baza titlului „Mediul” (Titlul XIX, articolul 175 alineatul (2)). În
plus, tratatul CE menþioneazã reþelele transeuropene, care includ ºi infrastructura
energeticã (titlul XV, articolele 154, 155 ºi 156, în coroborare cu articolul 158).

În ceea ce priveºte cãrbunele, tratatul CECO a expirat în 2002.

Referitor la energia nuclearã, tratatul CEEA (Euratom), în special articolele 40-76,
permit adoptarea unor mãsuri în domeniul investiþiilor, societãþilor mixte ºi
aprovizionãrii. Articolele 92-100 din tratatul CEEA pot fi utilizate pentru adoptarea
mãsurilor referitoare la piaþa comunã în domeniul energiei atomice. 

Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa propune pentru prima datã
introducerea unui capitol referitor la politica în domeniul energiei (articolul III-157). 

Politica UE în domeniul energiei era încã orientatã cãtre obiectivele pe termen lung în
domeniul energiei, stabilite pentru prima datã în 1995 în Cartea Albã a Comisiei privind
politica în domeniul energiei a UE (COM (95) 682), urmatã de Cartea Verde Cãtre o
strategie europeanã pentru securitatea aprovizionãrii cu energie (COM (02) 769 ºi
COM (02) 321). Comisia, Parlamentul ºi Consiliul subliniazã faptul cã politica în
domeniul energiei trebuie sã facã parte din obiectivele generale ale politicii economice
a UE, bazatã pe integrarea pieþei ºi dereglementare:

• Intervenþia publicã trebuie limitatã la ceea ce este strict necesar pentru a salvgarda
interesul ºi bunãstarea publice;

• Dezvoltare durabilã,
• Protecþia consumatorului, ºi
• Coeziunea economicã ºi socialã. 

Totuºi, dincolo de aceste obiective generale, politica în domeniul energiei trebuie sã
urmãreascã obiective care reconciliazã competitivitatea, securitatea aprovizionãrii ºi
protecþia mediului înconjurãtor.

În afara acestor obiective generale, UE a stabilit diverse obiective sectoriale,
reprezentând cadrul politicii UE în domeniul energiei:

• Menþinerea procentajului de combustibil solid (cãrbune) în consumul total de
energie (în special prin creºterea competitivitãþii capacitãþilor de producþie);

• Creºterea ponderii gazelor naturale în bilanþul energetic;
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• Stabilirea unor condiþii de siguranþã maximã ca cerinþã preliminarã pentru
proiectarea, construcþia ºi exploatarea centralelor nucleare;

• Creºterea ponderii surselor de energie regenerabilã. 

Deºi UE a obþinut un succes greu de negat în urmãrirea acestor obiective, rata de succes
a diverselor state membre în atingerea acestor obiective este încã foarte inegalã.
Politica comunã a UE în domeniul energiei are douã componente esenþiale:

• Funcþionarea pieþei interne în domeniul energiei
• Securitatea surselor de energie

2.1. Piaþa internã a energiei

O piaþã competitivã în domeniul energiei ajutã la utilizarea eficientã a acesteia. În trecut,
pieþele naþionale ale gazelor naturale ºi energiei electrice erau „insule” separate în UE,
aprovizionarea ºi distribuþia fiind în mâinile unor monopoluri. În prezent, aceste pieþe
au fost deschise concurenþei.

• Deschiderea pieþelor energiei electrice ºi gazului natural
În sectorul energetic, finalizarea pieþei interne necesitã eliminarea a numeroase
obstacole ºi bariere comerciale, armonizarea politicilor fiscale ºi de stabilire a preþurilor,
precum ºi mãsuri în privinþa normelor ºi standardelor ºi a reglementãrilor referitoare la
mediu ºi siguranþã. În urma directivelor adoptate în 1990 ºi 1991 privind tranzitul
electricitãþii ºi gazului, pe 25 iulie 1996 (Directiva 96/92) a fost convenitã o nouã
deschidere a reþelelor de electricitate pentru marii clienþi industriali („accesul terþilor la
reþea”). Directiva 98/30 pentru piaþa gazului natural a fost adoptatã pe 22 iunie 1998.
Comisia raporteazã anual cãtre Parlament cu privire la punerea în aplicare a acestor
douã directive.

Pieþele energetice pentru electricitate ºi gaz natural se vor deschide în întregime
concurenþei pânã în 2005 (2007 pentru consumatorii casnici), dupã cum s-a stabilit în
douã directive adoptate în 2003 (Directiva 2003/54 privind deschiderea pieþei energiei
electrice ºi Directiva 2003/55 privind deschiderea pieþei gazului natural). Regulamentul
1228/2003 privind condiþiile de acces la reþea pentru schimburile transfrontaliere de
energie electricã completeazã aceste douã directive. Conform legislaþiei europene,
autoritãþile naþionale de reglementare sunt însãrcinate cu supravegherea obligaþiilor de
serviciu public ºi asigurã securitatea aprovizionãrii ºi stabilirea tarifelor.

• Etichetarea sursei de energie
În viitor, sursa de energie electricã va trebui etichetatã în mod adecvat. Pentru a
consolida concurenþa pe piaþa internã a energiei electrice ºi pentru a promova investiþiile
în infrastructura energeticã ºi securitatea aprovizionãrii, Comisia a lansat noi iniþiative
în 2003 (COM (03) 740 ºi COM (03) 743) ºi, de asemenea, a propus un nou regulament
privind accesul la reþelele de transport al gazului natural (COM (2003) 741). 
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• Impozitarea produselor energetice
Directiva 2003/96 a introdus un nou sistem european de impozitare a produselor
energetice. Funcþionarea adecvatã a pieþei interne ºi realizarea obiectivelor celorlalte
politici ale UE necesitã niveluri minime de impozitare la nivel european pentru cele mai
multe produse energetice, inclusiv energia electricã, gazul natural ºi cãrbunele. În plus,
impozitarea produselor energetice ºi, dacã este cazul, a energiei electrice, este unul din
instrumentele disponibile pentru atingerea obiectivelor Protocolului de la Kyoto.
Aceastã directivã lãrgeºte domeniul de aplicare al sistemul UE al ratei minime, limitat
în prezent la uleiuri minerale, pentru a include toate produsele energetice, în principal
cãrbune, gaz natural ºi electricitate. 

• Protecþia consumatorului
Consumatorii nu numai cã au dreptul sã-ºi aleagã furnizorul, ci ºi dreptul la o
aprovizionare cu gaz natural ºi energie electricã la preþuri rezonabile. Consumatorii cu
venituri scãzute sau cei care locuiesc în regiuni periferice nu trebuie sã se teamã cã vor
fi debranºaþi sau cã li se vor impune preþuri excesive fiindcã furnizorul a decis cã sunt
prea mici sau prea departe pentru a fi luaþi în considerare. Furnizarea de încãlzire ºi
energie pentru aceste grupuri este consideratã un serviciu public ºi întotdeauna va exista
un furnizor implicit pentru furnizarea unui serviciu.

2.2. Securitatea aprovizionãrii cu energie a UE

Uniunea Europeanã este un actor cheie pe piaþa energeticã internaþionalã, fiind cel mai
mare importator ºi al doilea consumator de energie din lume. Energia este un factor
economic ºi geopolitic major. Totuºi, Uniunea Europeanã depinde de importuri pentru
jumãtate din aprovizionarea sa cu energie, iar aceastã dependenþã ar putea urca pânã la
70% în 2030. Pentru gazul natural, dependenþa ar putea ajunge la 70%, pentru petrol
90%, iar pentru cãrbune chiar 100%. Cel mai probabil, extinderea va consolida aceste
tendinþe, în ciuda faptului cã anumite noi state membre ºi unele state candidate sunt
producãtori de energie primarã (de exemplu, Polonia produce cãrbune, iar România
produce petrol ºi gaze naturale).

Aceastã situaþie impune adoptarea a diferite mãsuri, specificate de Comisia Europeanã
în Cartea Verde din 2001, Cãtre o strategie europeanã pentru securitatea aprovizionãrii
cu energie.  Conform Comisiei, mãsurile din sectorul energetic ar trebui sã urmãreascã
un flux de energie mai stabil, sprijinind în final eforturile Uniunii de asigurare a pãcii,
stabilitãþii, securitãþii ºi prosperitãþii. Pentru aceasta, procesul de extindere a UE are de
jucat un rol cheie.

3. ASPECTE SECTORIALE ALE POLITICII UE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

3.1. Cãrbune ºi alþi combustibili solizi

În acest domeniu, obiectivele sunt promovarea utilizãrii cãrbunelui ºi creºterea
competitivitãþii producþiei interne, pentru a realiza o creºtere substanþialã a consumului
de combustibili solizi. Sunt importate cantitãþi mari de cãrbune, deoarece cãrbunele
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importat este mult mai ieftin decât cãrbunele intern. Subvenþiile mari necesare în
Germania ºi Spania se confruntã cu o rezistenþã din ce în ce mai mare din partea
cumpãrãtorilor, consumatorilor ºi furnizorilor de alte surse de energie. Chestiunea dacã
UE ar trebui sã permitã continuarea subvenþionãrii cãrbunelui dupã 2006 ºi ce nivel de
producþie ar trebui permis þãrilor producãtoare de cãrbuni este în prezent controversatã. 

3.2. Hidrocarburi

Obiectivele politicii UE în domeniul energiei sunt înlocuirea þiþeiului cu alte forme de
energie, încurajând concomitent prospectarea (explorarea platformei continentale etc.)
ºi exploatarea pe plan intern a hidrocarburilor. Securitatea aprovizionãrii trebuie
încurajatã prin diversificarea surselor ºi prin norme UE privind rezervele obligatorii:
statele membre trebuie sã pãstreze stocuri de 90 de zile pentru principalele produse
petroliere, în baza cifrelor din anul anterior. 

3.3. Energia nuclearã ºi combustibilii nucleari

Energiei nucleare încã i se acordã un rol cheie în obiectivele politicii europene în
domeniul energiei. Totuºi, dezastrul de la Cernobâl din 1986 a fãcut ca energia nuclearã
sã fie foarte controversatã. Abandonarea energiei nucleare este în cel mai bun caz o
perspectivã pe termen mediu. În orice caz, trebuie depuse mai multe eforturi pentru
ameliorarea standardelor de siguranþã ale centralelor nucleare. În ciuda tratatului CEEA,
puterile Comisiei nu sunt adecvate. De exemplu, nu existã standarde uniforme pentru
siguranþã ºi deºeuri ºi nu a fost instituitã o procedurã UE de consultare privind centralele
situate în apropierea graniþelor. De asemenea, nu existã dispoziþii europene clare pentru
depozitarea ºi transportul combustibililor nucleari sau a deºeurilor nucleare ºi persistã
dificultãþi în stabilirea unor standarde de bazã pentru protecþia împotriva radiaþiilor. Nu
existã un sistem adecvat european de informare ºi monitorizare în cazul unor defecþiuni
la centralele atomice ºi nu s-au convenit proceduri de urgenþã în cazul unui dezastru.

În Cartea Verde privind securitatea energeticã, energia nuclearã a fost clasificatã
(împreunã cu cãrbunele, petrolul ºi sursele de energie regenerabilã) ca o opþiune
energeticã „mai puþin decât perfectã”. S-a pus problema modalitãþilor prin care UE ar
putea dezvolta tehnologii ºi reactoare de fuziune în viitor, ar putea fi mãritã siguranþa
nuclearã ºi s-ar putea gãsi o soluþie la deºeurile nucleare. Întrucât siguranþa nuclearã nu
mai putea fi privitã dintr-o perspectivã exclusiv naþionalã ºi datoritã pregãtirilor pentru
extindere, în ianuarie 2003 Comisia a propus o nouã abordare pentru siguranþa
facilitãþilor nucleare ºi a deºeurilor nucleare (COM (03) 32). 

3.4. Sursele de energie regenerabilã ºi eficienþa energeticã

Promovarea energiei regenerabile este unul din principalele obiective ale politicii UE în
domeniul energiei. Dupã cum s-a afirmat mai sus, obiectivul este de a dubla ponderea
surselor regenerabile în consumul total de energie ºi creºterea surselor de energie
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regenerabilã pentru piaþa energeticã internã la 22,1% din energia totalã produsã
(Directiva 2001/77). Decizia 1230/2003 privind energia inteligentã pentru Europa
cuprinde mãsuri concrete de promovare a surselor regenerabile ºi de mãrire a eficienþei
energetice. Au fost înfiinþate subprograme de sprijinire a proiectelor de dezvoltare
durabilã ºi a proiectelor de extindere a cooperãrii între UE ºi þãrile în curs de dezvoltare
în domeniul surselor de energie regenerabilã. Programul cadru se ridicã la 200 milioane
EUR ºi acoperã perioada 2003-2006, deºi atât Comisia, cât ºi Parlamentul European au
solicitat mai mulþi bani. Directiva 2002/91 privind performanþele energetice ale
clãdirilor (în special izolarea, climatizarea, utilizarea surselor de energie regenerabilã) a
fost adoptatã în 2003. Aceastã directivã stabileºte o metodã de calculare a
performanþelor energetice ale clãdirilor ºi cerinþe minime pentru clãdiri mari noi ºi
existente, precum ºi pentru certificarea energeticã. 

Cu propunerea de directivã din iulie 2002 (COM (02) 415), Comisia doreºte sã înainteze
în direcþia dezvoltãrii ºi utilizãrii cogenerãrii, ori a centralelor electrice de termoficare
(CET). Aceastã propunere, care a determinat controverse atât în Consiliu, cât ºi în
Parlamentul European, a fost adoptatã de PE ºi Consiliu în februarie 2004 (Directiva
2004/8/CE). Aceastã directivã este o componentã cheie a strategiei UE de eficienþã
energeticã ºi economisire a energiei ºi pentru reducerea emisiilor de CO2. De asemenea,
urmãreºte sã mãreascã securitatea aprovizionãrii cu energie. Prevede un cadru de
reglementare pentru promovarea ºi dezvoltarea generãrii simultane, într-un singur
proces, a cãldurii ºi a puterii electrice sau mecanice. Aceastã directivã introduce
dispoziþii privind reþeaua de electricitate, chestiuni privind tariful, precum ºi unele
referitoare la definirea raportului energie-cãldurã ºi a unitãþilor de cogenerare. Prin
introducerea unor dispoziþii armonizate la nivel comunitar, aceasta urmãreºte sã
depãºeascã divergenþele actuale, când unele state membre au deja scheme de sprijin ºi
obiective pentru cogenerare, în timp ce altele încã nu au dispoziþii privind producerea
de electricitate prin cogenerare. 

În decembrie 2003, Comisia a propus o nouã directivã (COM (03) 739) pentru
sprijinirea eficienþei energetice în UE ºi pentru promovarea pieþei de servicii energetice
(precum iluminat, încãlzire, apã caldã, ventilare etc.).

4. PROIECTE DE CERCETARE, DEZVOLTARE ªI DEMONSTRATIVE

Programul cadru de cercetare al UE cuprinde multe proiecte de C&D ºi demonstrative
în domeniul energiei care sprijinã obiectivele de politicã în domeniul energiei ale UE.
Aceste proiecte urmãresc sã mãreascã nivelul de acceptare, competitivitatea ºi domeniul
de aplicare al energiei tradiþionale (de exemplu, siguranþa reactoarelor ºi gestiunea
deºeurilor radioactive; gazificarea ºi lichefierea în cazul cãrbunelui), sã încurajeze
adoptarea formelor noi de energie (surse alternative de energie, tehnologii noi pentru o
aprovizionare durabilã cu energie, fuziune nuclearã) sau sã sprijine economisirea
energiei ºi utilizarea raþionalã a acesteia. 

128

Capitolul 9



5. EFECTUL DE SERÃ ªI COOPERAREA INTERNAÞIONALÃ

UE ºi-a subliniat angajamentul pentru combaterea efectului de serã ºi sprijinirea
cooperãrii internaþionale în acest domeniu. Totuºi, propunerea din 1992 de instituire a
unei taxe pe dioxid de carbon ºi energie (COM (92) 0226) nu a fost încã pusã în
aplicare, datoritã opoziþiei puternice a unor state membre ºi a sectoarelor industriale,
precum ºi datoritã lipsei de sprijin din partea principalilor competitori (SUA ºi Japonia).
Importanþa convenirii un plan de acþiune pentru reducerea gazelor cu efect de serã (în
special CO2) a devenit clarã la conferinþa ONU de la Kyoto din decembrie 1997 ºi la
conferinþa ce a urmat la Milano în decembrie 2003. UE a promis sã-ºi reducã emisiile
de CO2 cu 8%, pânã în 2008-2012, faþã de nivelurile din 1990. Dupã o dezbatere lungã
ºi controversatã în iulie 2003, directiva privind emisiile de gaze cu efect de serã
(2003/87) a fost acceptatã. Aceasta va crea, începând cu 2005, cel mai mare aranjament
din lume pentru comercializarea emisiilor.

6. ÞÃRILE CANDIDATE ªI ACQUIS-UL POLITICII ÎN DOMENIUL
ENERGIEI

Punerea în aplicare a acquis-ului de cãtre þãrile candidate necesitã nu numai o legislaþie
adecvatã, ci ºi instituþii funcþionale. Aceasta include înfiinþarea ºi funcþionarea unor
organisme de reglementare cerute în directivele privind energia electricã ºi gazele
naturale, precum ºi a unei autoritãþi de siguranþã nuclearã.

Elementele cheie ale acquis-ului din sectorul energetic acoperã atât legislaþia primarã,
cât ºi cea secundarã în domeniile politicii energetice a UE menþionate mai sus. Statele
candidate trebuie în special:

• Sã decidã cu privire la ansamblul politicii în domeniul energiei, cu orare clare de
restructurare a sectorului;

• Sã se pregãteascã pentru piaþa internã a energiei (în principal directivele privind
gazele naturale ºi energia electricã; directiva privind energia produsã din surse de
energie regenerabilã);

• Sã îmbunãtãþeascã reþelele energetice pentru a crea o adevãratã piaþã europeanã;
• Sã se pregãteascã pentru situaþii de crizã, în special prin constituirea unor stocuri

de petrol pentru 90 de zile;
• Sã abordeze consecinþele sociale, regionale ºi de mediu ale restructurãrii minelor;
• Sã risipeascã mai puþinã energie ºi sã mãreascã utilizarea energiilor regenerabile,

precum energia eolianã, hidroenergia, energia solarã ºi cea obþinutã prin biomasã,
în bilanþul energetic al acestora;

• Sã mãreascã siguranþa centralelor nucleare pentru a asigura producerea energiei
electrice la un nivel ridicat de siguranþã nuclearã;

• Sã se asigure cã deºeurile nucleare sunt gestionate în mod responsabil ºi sã se
pregãteascã pentru punerea în aplicare a controalelor de securitate Euratom
asupra materialelor nucleare.

129

Capitolul 9



7. NEGOCIERILE DE ADERARE LA UE ALE ROMÂNIEI ÎN CAPITOLUL
ENERGIE

Negocierile de aderare dintre România ºi UE au început la Conferinþa de aderare pe 13
martie 2002. Capitolul 14 „Energie” a fost închis pe 30 iunie 2004. România a declarat
cã acceptã în întregime acquis-ul comunitar în domeniul energiei în vigoare la 31
decembrie 2000. De asemenea, România a declarat cã va aplica acquis-ul comunitar în
domeniul energiei în momentul aderãrii, cu excepþia Directivei Consiliului 68/414/CEE
(modificatã de Directiva Consiliului 98/93/CE) care impune statelor membre obligaþia
de a menþine stocuri minime de þiþei ºi/sau produse petroliere, pentru care a cerut o
perioadã de tranziþie pânã la 31 decembrie 2011.
România a declarat cã este pregãtitã sã examineze dezvoltarea ulterioarã a acquis-ului
comunitar din domeniul energiei, intrat în vigoare dupã 31 decembrie 2000, ºi sã
informeze în mod sistematic Conferinþa de Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire
la legislaþia ºi mãsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acquis-ului nou sau, dacã
este cazul, cu privire la dificultãþile ce pot apãrea la transpunerea acestuia.
La punerea în aplicare a acquis-ului comunitar în domeniul energiei, România a declarat
cã va lua în considerare acquis-ul de mediu în domeniile controlului poluãrii aerului,
controlului poluãrii industriale ºi gestionãrii riscului de poluare, obligaþie asumatã prin
semnarea Protocolului de la Kyoto la Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra
schimbãrilor climatice, ratificat prin legea nr. 3/2001, a Tratatului Cartei Energiei,
ratificat prin legea nr. 14/1997, ºi a tratatului EURATOM. Limitele de timp pentru
transpunerea ºi aplicarea directivelor specifice privind energia, cu relevanþã pentru
protecþia mediului înconjurãtor, sunt coordonate cu cele referitoare la transpunerea
acquis-ului de mediu.

8. TRANSPUNEREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE ÎN ROMÂNIA A
LEGISLAÞIEI UE PRIVIND ENERGIA 

În 2003, România a adoptat strategia energeticã naþionalã pe termen mediu prin
intermediul Foii de parcurs în domeniul energetic din România, instituind un plan de
acþiune pentru consolidarea sectorului ºi integrarea acestuia în piaþa energiei din UE.

Reglementarea, autorizarea ºi controlul în sectoarele energiei electrice ºi gazelor
naturale se realizeazã de cãtre ANRE (Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
domeniul Energiei) ºi ANRGN (Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul
Gazelor Naturale). 

În ceea ce priveºte sectorul electricitãþii, începând cu ianuarie 2004 nivelul de
deschidere a pieþei a atins 40%. Plafonul de eligibilitate pentru consum a fost redus de
la 40 GWh/an la 20 GWh/an. Preþurile ºi tarifele pentru electricitate sunt reglementate
de ANRE în mod transparent ºi sunt publicate în Monitorul Oficial (MO). Foaia de
parcurs în domeniul energetic conþine de asemenea mãsuri de restructurare ºi
privatizare a sectorului energetic. Restructurarea SC Electrica SA în 2002 a deschis
calea cãtre privatizarea unitãþilor nou înfiinþate. Ca o consecinþã a procesului de
restructurare în sectorul termoelectric, pe piaþã funcþioneazã în prezent 6 companii mari. 
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În ceea ce priveºte sectorul gazului natural, în ianuarie 2004 piaþa a fost deschisã pânã
la 40%. Plafonul de eligibilitate pentru consum a fost redus de la 4 milioane mc/an la 3
milioane mc/an. Pe 1 septembrie 2003 au fost eliminate subvenþiile încruciºate pentru
sectoarele casnic ºi industrial. Reglementarea preþurilor ºi tarifelor pentru gazele
naturale este efectuatã de ANRGN în mod transparent, acestea fiind publicate în MO. 

În sectorul carbonifer un important proces de restructurare vizeazã modernizarea
sectorului minier. 

În sectorul eficienþei energetice toate directivele au fost transpuse ºi vor fi puse în
aplicare, cu excepþia celor referitoare la eficienþa energeticã în clãdiri ºi la promovarea
biocombustibililor pentru transport, care ar trebui transpuse pânã la sfârºitul anului
2005.

Documentele oficiale ºi informaþiile relevante pot fi gãsite la urmãtoarele adrese:

– Comisia Europeanã, Direcþia Generalã pentru Extindere:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm

– Fiºa tematicã nr. 43 a Task Force Extindere, Parlamentul European:
http://www.europarl.eu.int/enlargement/briefings/43a1_en.htm

– Activitãþi ale UE în domeniul energiei:
http://europa.eu.int/pol/ener/index_en.htm

– Legislaþie UE existentã privind energia: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/en/repert/index_12.htm

– Activitãþi ale UE în domeniul mediului:
http://europa.eu.int/pol/env/index_en.htm

– EU business, serviciu independent online de informaþii de afaceri cu privire la
Uniunea Europeanã: Politica UE în domeniul energiei:
http://www.eubusiness.com/guides/energy

– Comerþul de emisii în UE: http://www.climnet.org/EUenergy/ET.html#IntroET

– Comitetul Economic ºi Social European:
http://www.esc.eu.int/pages/en/home.asp

– Delegaþia Comisiei Europene în România:
http://www.infoeuropa.ro/ieweb/jsp/default.jsp

– Emerging Markets Online:
http://www.emerging-markets.com/reports/R138/default.asp
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– Euractiv, portal media independent:
http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-117935-16&type=News

– Informaþii privind oportunitãþile de finanþare UE:
http://www.eucenter.org/funding.php
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SECÞIUNEA 3

POLITICA AGRICOLÃ COMUNÃ A UE





CAPITOLUL 10

POLITICA AGRICOLÃ COMUNÃ A UE

Laurent Van Depoele*

1. INTRODUCERE

Recentele rezultate negative ale referendumurilor privind Tratatul Constituþional din
Franþa ºi Olanda au indicat ºi faptul cã societatea civilã este preocupatã de sectorul
agricol în general ºi de politica agricolã comunã (PAC) a UE, în special. Se pare cã
agricultura a devenit un cuvânt „murdar”. Chiar ºi Comisia Europeanã, în perspectivele
financiare prezentate în februarie 2004, a pus cheltuielile agricole în capitolul bugetar
„conservarea ºi gestionarea resurselor naturale”. Contribuabilii considerã cã plãtesc
prea mult pentru aceastã politicã comunã. Consumatorii solicitã alimente sigure
(securitatea aprovizionãrii nu mai este o problemã) ºi calitate. Ecologiºtii acuzã sectorul
agricol de poluare masivã a pãmântului ºi apelor. Liber-schimbiºtii doresc o liberalizare
totalã a comerþului, frontiere deschise ºi eliminarea subvenþiilor la export. Dar mai
surprinzãtor este cã ºi fermierii par sã conteste PAC: circa 67% dintre fermierii francezi
au votat împotriva proiectului de tratat constituþional la referendumul din 29 mai 2005.

Care este problema PAC? În ceea ce priveºte ocuparea forþei de muncã, fermierii
reprezintã între 5% ºi 6% din populaþia activã; 60% dintre aceºtia sunt fermieri cu
fracþiune de normã ºi 55% au peste 55 de ani. De la 1 mai 2004 (data aderãrii a 10 noi
state membre) avem circa 10-11 milioane de fermieri în UE-25. Contribuþia agriculturii
în PIB este încã în scãdere. În consecinþã, s-ar putea presupunã cã agricultura este doar
o chestiune marginalã în viaþa politicã a UE. Acest lucru ar fi totuºi complet greºit.
Agricultura ºi politica regionalã au fost chestiuni foarte importante în negocierile de
extindere. Agricultura are o prezenþã instituþionalã considerabilã în UE din cauza
competenþei comunitare aproape exclusive ºi deoarece fermierii ºi organizaþiile
naþionale ºi europene ale acestora funcþioneazã foarte eficient la nivel european. De
asemenea, au suporteri foarte puternici, precum proprietarii de terenuri, instituþiile
financiare, sectorul agroalimentar etc. Cum putem explica rolul preeminent al
agriculturii în UE?

2. DE CE ªI CUM ESTE ABORDATÃ AGRICULTURA ÎN TRATATUL DE LA
ROMA?

Trei motive pot explica includerea agriculturii în Tratatul de la Roma. În primul rând,
semnatarii tratatului aveau experienþa a douã rãzboaie mondiale ºi erau convinºi de
importanþa aprovizionãrii cu alimente ºi a securitãþii alimentare. În momentul redactãrii
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Tratatului de la Roma, cei ºase membri aveau o autosuficienþã a producþiei alimentare
de numai 81%. În al doilea rând, din punct de vedere politic, Franþa, cu aproximativ
28% din populaþia activã ocupatã în sectorul agricol, a apãrat, împreunã cu Italia,
necesitatea unui tratament specific al sectorului agricol în tratat ca o compensaþie a
avantajelor pe care crearea unei uniuni vamale le-ar fi acordat statelor mai
industrializate, ca Republica Federalã Germania. Al treilea factor a fost într-adevãr
numãrul ridicat de fermieri din acea perioadã în cele mai multe state membre,
reprezentând o putere electoralã considerabilã.  

Obiectivele PAC au fost stabilite în articolul 39 din Tratatul de instituire a CEE din 1957
(în prezent, articolul 33 din Tratatul de instituire a Comunitãþii Europene – TCE) ºi
vizau o productivitate agricolã mai ridicatã, un nivel de trai echitabil pentru fermieri,
stabilitatea preþurilor, o aprovizionare regulatã ºi preþuri rezonabile pentru consumatori.
La conferenþa de la Stresa din iulie 1958 privind introducerea PAC, Comisarul pentru
agriculturã de atunci, Sicco Mansholt, a reuºit sã convingã cele ºase state membre, în
plus faþã de obligaþiile din tratat, sã formuleze trei principii de bazã ale PAC:

• Unitatea pieþei: libera circulaþie a produselor agricole în Comunitate ºi fixarea
unor preþuri agricole comune;

• Preferinþa comunitarã: produsele de origine comunitarã ar trebui sã aibã
preferinþã faþã de importurile ieftine din þãri terþe (originea prelevãrilor agricole
pentru importurile ieftine);

• Solidaritatea financiarã: toate cheltuielile datorate introducerii organizãrilor
comune ale pieþei trebuie acoperite de bugetul comunitar.

În baza acestor obiective ºi principii, a fost fixat un sistem în care preþurile au fost
componenta centralã a politicii pieþei comune. Preþurile au jucat trei roluri: preþurile
ridicate ghideazã producþia ºi duc la „creºterea productivitãþii agriculturii” (articolul 33
TCE), declanºeazã mecanisme de intervenþie ºi asigurã protecþia externã comunã. Preþul
de intervenþie, care este mai scãzut cu un anumit procentaj decât preþul „ideal” sau þintã,
este preþul la care birourile de intervenþie din statele membre trebuie sã cumpere
produsele de la fermierii lor când aduc produsele spre depozitare. Pentru fructele ºi
legumele care nu pot fi stocate existã un preþ de retragere. Prin acest sistem, Comisia a
sperat sã poatã garanta un „nivel de trai echitabil” fermierilor, precum ºi „siguranþa
aprovizionãrilor” ºi „stabilizarea pieþei” (articolul 33 TCE).

Þinând cont de principiul solidaritãþii financiare, a fost instituit Fondul European de
Orientare ºi Garantare Agricolã (FEOGA), care a absorbit rapid între 70% ºi 80%
din bugetul comunitar. Fermierii au descoperit rapid beneficiile organizãrilor comune
ale pieþei pentru produsele lor, prin garantarea unui preþ minim ºi a protecþiei faþã de
preþurile pieþei mondiale prin prelevãri agricole. Când doreau sã-ºi exporte produsele pe
piaþa mondialã, unde preþurile sunt în general mult mai scãzute decât în interiorul
Comunitãþii, aceºtia le puteau vinde la preþuri scãzute ºi primeau restituiri la export
plãtite de FEOGA.
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3. NECESITATEA REFORMELOR PAC

În anii '80, deficienþele acestui sistem au devenit evidente. Preþul garantat pentru
fermieri a dus la supraproducþie ºi surplusuri. A fost perioada caracterizatã de munþii de
unt ºi lapte praf ºi de lacurile de vin, suportate desigur de contribuabil. Fermierii, dupã
ce au descoperit cã sistemul funcþiona contrar principiilor economice de bazã ale cererii
ºi ofertei ºi cã erau plãtiþi ºi pentru produse pentru care nu existau debuºee, au încercat
sã-ºi mãreascã producþie prin toate mijloacele posibile (insecticide, pesticide etc.),
acordând prea puþinã atenþie mediului înconjurãtor ºi calitãþii produselor lor.
Consumatorii au fost nemulþumiþi de preþurile interne relativ ridicate ºi calitatea destul
de proastã a produselor. Acest ultim punct a devenit evident pentru toþi consumatorii cu
ocazia izbucnirii „bolii vacii nebune”. În sfârºit, au apãrut probleme cu lumea
exterioarã, în ceea ce priveºte aspectele de comerþ internaþional ale PAC. Într-adevãr,
þãrile exportatoare au fost foarte nemulþumite de sistemul prelevãrilor la importul
produselor agricole ieftine ale acestora în UE sau de concurenþa produselor UE pe piaþa
mondialã, acestea fiind puternic subvenþionate prin restituiri la export. La mijlocul
anilor '80 a devenit inevitabilã discutarea acestor chestiuni la nivel internaþional în
cursul Rundei Uruguay a GATT, care ulterior, în 1995, a devenit Organizaþia Mondialã
a Comerþului (OMC).

3.1. Primele reforme PAC din anii '80 ºi '90

Þinând cont de problemele interne, societatea civilã având îndoielile sale cu privire la
PAC (contribuabili, consumatori, ecologiºti…), de presiunea externã în cursul Rundei
Uruguay ºi de perspectiva extinderii, UE nu avea altã opþiune decât sã reformeze PAC. 

În primul rând, a fost introdus conceptul multifuncþionalitãþii, acesta însemnând cã
fermierul nu este doar un producãtor de alimente, dar este responsabil ºi de mediu,
peisaj ºi calitatea vieþii rurale. Deoarece fermierul produce ºi un „bun public”, acesta ar
trebui remunerat din bugetul UE pentru aceasta. Aici putem gãsi un motiv al introducerii
plãþilor directe, care au devenit aplicabile prima datã prin reforma McSharry din 1992.
Aceste plãþi directe au fost ºi un rãspuns la criticile din cursul negocierilor GATT, unde
UE a convenit sã scadã sprijinirea preþului intern ºi subvenþiile la export. Prin aceastã
reducere, fermierii ar trebui sã piardã mulþi bani, deoarece preþul garantat a fost scãzut
mai mult cãtre preþurile pieþei mondiale. De aceea, plãþile directe au fost astfel vãzute
ca o compensare de 80% a pierderii de venit, cunoscând cã, în conformitate cu articolul
33 TCE, UE încã avea obligaþia de a se preocupa de „un nivel de trai echitabil pentru
populaþia agricolã”. 

3.2 Agenda 2000 ºi reforma Fischler din 2003

Reforma Agendei 2000 a continuat în direcþia produsã de reforma McSharry: mai multe
plãþi directe pentru fermieri ºi reducerea preþului de intervenþie. 

Reforma cu adevãrat fundamentalã a fost cea introdusã de comisarul Franz Fischler ºi
adoptatã de Consiliu în 2003. Elementul de bazã este introducerea unui program de
platã unic (PPU) sau a plãþii unice pe exploataþie, care este o platã anualã cãtre

137

Capitolul 10



producãtori, înlocuind cele mai multe ajutoare directe existente, independent de ceea ce
produc ºi care se bazeazã pe plãþile medii primite în perioada 2000-2002. Acesta este
principiul decuplãrii, care este o îndepãrtare clarã de la sprijinirea producþiei, în direcþia
sprijinirii producãtorilor. Acesta acordã fermierilor libertatea de a produce pentru cererea
pieþei ºi promoveazã o agriculturã durabilã din punct de vedere ecologic ºi economic. În
plus, simplificã PAC pentru fermieri ºi administratori ºi, de asemenea, întãreºte poziþia
UE în negocierile OMC din cursul rundei Doha. Pentru noile state membre, PPU este
denumit programul de platã unicã pe suprafaþã ºi permite plata unor sume uniforme
pe hectar pânã la un plafon naþional stabilit în acordurile de aderare. 

Al doilea principiu de bazã al acestei reforme este eco-condiþionalitatea, un pas în
direcþia unei agriculturi durabile din punct de vedere ecologic. Acest principiu leagã
PPU de respectarea mediului, siguranþa alimentelor, sãnãtatea animalelor ºi plantelor ºi
standardele de bunãstare animalã ºi de cerinþa de a pãstra toate terenurile agricole în
condiþii agricole ºi de mediu bune. Pentru noile state membre sunt obligatorii numai
„condiþiile agricole ºi de mediu bune”.

Al treilea principiu este modularea. Pentru a finanþa mãsurile suplimentare de
dezvoltare ruralã, toate plãþile directe (PPU ºi alte ajutoare directe încã existente) vor fi
reduse cu 3% în 2004, 4% în 2006 ºi 5% începând cu 2006. Totuºi, plãþile directe mai
mici de 5.000 de euro pe exploataþie pe an nu vor fi reduse. 

Reducerile de modulare nu se vor aplica þãrilor aderente înainte ca plãþile directe sã
atingã nivelurile UE. Faptul cã banii ar trebui transferaþi de la plãþile directe la mãsurile
de dezvoltare ruralã este o ilustrare clarã a sistemului actual cu doi piloni al PAC.
Primul pilon cuprinde mãsuri legate de piaþã ºi ajutoare directe pentru fermieri ºi, în
mãsura în care acestea încã existã, pentru anumite produse cu intervenþie publicã ºi
restituiri la export. Al doilea pilon abordeazã mãsuri de dezvoltare ruralã (vezi mai jos,
punctul 3 din prezentul capitol) ºi programe agroecologice ºi de pensionare anticipatã,
împãdurirea terenurilor agricole ºi alocaþii compensatorii în zonele defavorizate ale UE.
Mãsurile din pilonul 1 sunt finanþate 100% din bugetul UE prin Fondul European de
Garantare Agricolã „FEGA” care înlocuieºte FEOGA-Secþiunea Garantare, aprobat
de Consiliul Agricol de la 30 mai 2005, în timp ce mãsurile din pilonul 2 vor fi
cofinanþate de Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Ruralã „FAEDR” care
înlocuieºte FEOGA-Secþiunea Orientare.

În sfârºit, reforma din 2003 a instituit ºi un al patrulea principiu numit disciplina
financiarã, care instaureazã un mecanism pentru reducerea ulterioarã ale plãþilor când
plafoanele globale asupra cheltuielilor PAC, fixate de Consiliul European de la
Bruxelles din 2002 pentru perioada 2007-2013, sunt în pericol de a fi depãºite.

4. DEZVOLTAREA RURALÃ CA AL DOILEA PILON AL PAC

De la sfârºitul anilor '80 ºi în special de la comunicarea Comisiei Europene privind
Viitorul societãþii rurale din 1988, s-a conºtientizat faptul cã dacã societatea ruralã va
trebui menþinutã ca o parte fundamentalã a modelului european de societate, trebuia
promovatã o multitudine de activitãþi economice ºi sociale în zonele rurale, în afarã de
agriculturã ºi silviculturã, pentru a contribui la dezvoltarea durabilã. Zonele rurale sunt
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descrise ca entitãþi teritoriale cu o structurã economicã ºi socialã coerentã de activitãþi
economice diversificate ºi pot include sate, oraºe mici ºi centre regionale1.

Trecerea la o piaþã unicã a fãcut mai imperativã decât oricând reducerea disparitãþilor
dintre regiunile înapoiate confruntate cu handicapuri structurale ºi crearea unor regiuni
de succes ºi mai prospere în interiorul Comunitãþii Europene. În consecinþã,
angajamentul în vederea atingerii coeziunii a fost stabilit în Actul Unic European din
1987. Tratatul de la Maastricht (1993) a consolidat nu numai acest angajament, ci ºi
temeiul juridic al politicilor de dezvoltare ruralã ale UE, ancorându-le ferm în contextul
eforturilor UE de a atinge coeziunea economicã ºi socialã prin adãugarea cuvintelor
„inclusiv al zonelor rurale” în articolul 130a2. În 1997, Consiliul Agricol a recunoscut
cã „pãstrarea unui þesut rural viu, care reflectã tiparul societãþii europene, este un
obiectiv important”. De asemenea, ar trebui menþionat cã în Tratatul de instituire a unei
Constituþii pentru Europa, noþiunea „coeziune economicã ºi socialã” a fost extinsã
pentru a include ºi noþiune „coeziune teritorialã” (Partea III, articolul III-116).

4.1. Structura economicã a zonelor rurale

Semnificaþia agriculturii ca sursã de ocupare a forþei de muncã ºi ca procentaj în
economia naþionalã scade, în timp ce agricultura rãmâne principala utilizare a
terenurilor. Studiile referitoare la politicile regionale ºi de coeziune indicã faptul cã
populaþia ºi activitatea economicã s-au deplasat în centrele urbane ºi cã deseori existã o
distribuþie inegalã a activitãþilor economice pe teritoriul UE. De aici ºi necesitatea
coeziunii teritoriale sau a unei dezvoltãri economice mai policentrice.

Creºterea netã a populaþiei a fost în zonele urbane, în timp ce în zonele rurale declinul
populaþiei ocupate în agriculturã a fost în multe cazuri compensat de o creºtere a
populaþiei rurale care nu este ocupatã în agriculturã, iar în anumite locuri nu este
ocupatã în nici o activitate (imigrarea pensionarilor). De aceea, modificarea structurii
demografice a populaþiei rurale (îmbãtrânire) nu reflectã întotdeauna creºterea
oportunitãþilor de angajare în afara agriculturii, în sectorul industrial ºi în servicii.

Atâta vreme cât agricultura a fost industria ruralã dominantã, sprijinirea agriculturii a
fost oferitã ºi în speranþa cã ameliorarea sectorului ar crea în schimb efecte directe ºi
indirecte de angajare care ar beneficia populaþiei rurale. Deoarece agricultura nu mai
este motorul dezvoltãrii economice în zonele rurale, politica de dezvoltare ruralã
necesitã punerea accentului pe îmbunãtãþirea ocupãrii forþei de muncã ºi activitãþile
neagricole. Totuºi, în ciuda unor provocãri economice ºi demografice importante,
dezvoltarea durabilã a fost observatã în anumite zone rurale. De aceea, ruralitatea nu
este în mod necesar sinonimã declinului ºi de asemenea nu mai este sinonimã
agriculturii.
Deºi existã multe ameninþãri, existã ºi noi oportunitãþi pentru zonele rurale. Pentru
multe dintre aceste activitãþi economice, precum turismul, producþia alimentarã ºi
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silvicultura, zonele rurale rãmân dependente de resursele naturale ºi de un mediu natural
sãnãtos. Preocupãrile de mediu în creºtere ale unei pãrþi a populaþiei ar putea de
asemenea sã aducã noi oportunitãþi în mediul rural. Dacã dorim sã menþinem o
diversitate ridicatã a speciilor de plante ºi animale, nu trebuie doar sã pãstrãm zonele
rurale pentru parcuri naþionale ºi rezervaþii ale biosferei, ci ºi sã elaborãm soluþii
economice durabile pentru populaþia ce trãieºte acolo. De asemenea, zonele rurale ar
putea beneficia de creºterea nevoii de a dezvolta surse de energie regenerabilã, de la
parcuri eoliene ºi solare pânã la producþia de biomasã. 

Patrimoniul natural ºi cultural al zonelor rurale ar trebui de asemenea sã fie un obiectiv
major a politicii de dezvoltare ruralã. Siturile istorice, tradiþiile culturale ºi sociale,
peisajele umanizate, fauna ºi flora, zonele de agrement, ecosistemele, structurile de
populare sunt toate elemente care nu pot fi transferate sau recreate altundeva ºi sunt
considerate de OCDE3 infrastructuri rurale. Unele dintre aceste infrastructuri sunt
comercializabile, dar cele mai multe pot fi considerate bunuri publice, furnizate de
anumiþi locuitori rurali, dar utilizate în principal de populaþia urbanã.  

Dezvoltarea ruralã este un proces multidimensional ºi multisectorial. Acesta nu include
numai schimbãrile curente din agriculturã ºi silviculturã, ci ºi evoluþiile din industria
ruralã. Schimbãrile din economia Europei de la industria bazatã pe materiale ºi
producþie la serviciile bazate pe informaþii ºi cunoaºtere vor aduce noi activitãþi în
mediul rural. Multe locuri de muncã devin independente de locaþie. În anumite pãrþi ale
UE suntem deja martorii introducerii „noii” economii, precum microîntreprinderile,
producþia de software ºi parcurile de producþie high-tech. Aceste activitãþi neagricole
sunt extrem de importante pentru noile state membre aflate în mijlocul procesului de
restructurare a sectorului lor agricol, pentru a evita depopularea unor zone rurale deseori
foarte frumoase.

4.2. Regulamentul privind dezvoltarea ruralã propus pentru 2007-2013

Politica de dezvoltare ruralã a UE a evoluat ca parte a evoluþiei PAC, de la o politicã
abordând problemele structurale ale sectorului agricol la o politicã adresând rolurile
multiple ale agriculturii în societate ºi, în special, provocãrile dintr-un context rural mai
larg. Regulamentele privind dezvoltarea ruralã au mers în paralel cu regulamentele
referitoare la Fondurile Structurale pentru urmãtoarele perioade: 1989-1993, 1994-1999
ºi 2000- 2006. 

În acest moment, proiectul de regulament privind dezvoltarea ruralã pe perioada 2007-
2013 este în discuþia Consiliului. Ideile Comisiei sunt foarte clare. Conform propunerii,
politica de dezvoltare ruralã se va concentra pe trei axe de bazã:

• prima urmãreºte îmbunãtãþirea competitivitãþii agriculturii ºi silviculturii ºi
prevede posibilitatea finanþãrii, printre altele mãsuri destinate îmbunãtãþirii
potenþialului uman ºi restructurãrii potenþialului fizic;
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• a doua axã abordeazã mediul ºi amenajarea teritoriului ºi include mãsuri
agroecologice, bunãstarea animalã, împãdurirea terenurilor agricole ºi plãþile de
handicap natural pentru zonele defavorizate (de exemplu, când fermierii trebuie
sã lucreze pe pante abrupte);

• a treia axã abordeazã dezvoltarea ruralã în sens larg ºi ilustreazã o abordare
multisectorialã realã cu mãsuri destinate creºterii calitãþii vieþii în zonele rurale
prin finanþarea unor mãsuri ca diversificarea economiei rurale, servicii, renovarea
satelor, restaurarea patrimoniului rural. 

În final, proiectul de regulament doreºte de asemenea sã generalizeze strategiile de
dezvoltare localã învãþate din experienþa „Leader”. Proiectele mici de dezvoltare localã
bazate pe o abordare de jos în sus pot fi finanþate în fiecare din cele trei axe menþionate
mai sus. În conformitate cu propunerea Comisiei privind perspectivele financiare pentru
2007-2013, pot fi disponibilizate anual 11-12 miliarde de euro pentru dezvoltarea
ruralã, la care va contribui ºi sistemul modulãrii.

4.3. Iniþiativa „LEADER”

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale – Legãtura
dintre acþiunile de dezvoltare a economiei rurale) este o Iniþiativã Comunitarã, un
instrument financiar special de politicã structuralã pe care Comisia Europeanã îl
propune statelor membre din proprie iniþiativã. LEADER reprezintã o abordare de jos
în sus bazatã pe selecþia celor mai bune planuri de dezvoltare localã ale grupurilor de
acþiune locale reprezentând parteneriate public-privat. UE suportã cheltuielile de
exploatare (circa 2 miliarde euro pentru perioada 2000-2006) ale grupurilor de acþiune
localã, proiecte de cooperare între acestea ºi proiecte pilot experimentale. De asemenea,
sprijinã construirea capacitãþii ºi pregãteºte terenul necesar strategiilor de dezvoltare
localã. LEADER este proiectat sã ajute actorii rurali sã îmbunãtãþeascã potenþialul pe
termen lung al regiunii lor locale. Este destinat sã încurajeze punerea în aplicare a unor
strategii integrate, de înaltã calitate ºi originale, pentru dezvoltarea durabilã. LEADER
ca atare nu va mai exista dupã 2006 ca Iniþiativã Comunitarã; totuºi filosofia Leader va
fi pãstratã în programele de dezvoltare ruralã, deoarece s-a dovedit vital pentru mãrirea
participãrii cetãþenilor în deciziile de dezvoltare localã.

5. CÂTEVA CONCLUZII

PAC s-a schimbat fundamental în comparaþie cu originile sale, pentru a putea rãspunde
necesitãþilor societãþii civile ºi ale actorilor internaþionali. Analizând discuþiile recente
din Consiliul European cu privire la perspectivele financiare 2007-2013, putem fi siguri
cã reforma din 2003 nu a fost ultima. Dezbaterea cu privire la PAC va continua mulþi
ani de acum înainte.

Politica de dezvoltare ruralã, care trebuie privitã ca o prioritate europeanã, este
conceputã sã sprijine comunitãþile rurale în care agricultura, deºi nu mai este forþa
dominantã din zonele rurale, joacã încã un rol important. Fermierii ar trebui ajutaþi în
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procesul de ajustare la PAC reformatã, în special în noile state membre ºi statele
candidate.

Vitalitatea socioeconomicã a zonelor rurale necesitã locuri de muncã ºi în afara
agriculturii, cum ar fi în microîntreprinderi, întreprinderi mici ºi mijlocii, meºteºuguri
ºi artizanat. Infrastructura de comunicaþii europeanã în curs de apariþie oferã de
asemenea noi posibilitãþi în zonele rurale foarte periferice. Serviciile legate de
informaþii, precum cele bancare, serviciile de sãnãtate de înaltã calitate, învãþãmântul
superior ºi formarea profesionalã (învãþãmânt la distanþã) ar putea sosi în aceste zone,
fãcându-le mai atractive.
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CAPITOLUL 11

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII AGRICOLE 
COMUNE ÎN POLONIA

Katarzyna Okon*

1. INTRODUCERE

De la 1 mai 2004 Polonia a devenit unul din cele 25 de state membre ale Uniunii
Europene. Înainte de 2004, în calitate de stat candidat, Polonia a trebuit sã-ºi ajusteze
politicile, economia ºi legislaþia la cele ale UE. Pentru Polonia ºi celelalte state
candidate, aceasta a fost precondiþia necesarã incorporãrii pieþelor acestora în piaþa
internã a UE, ceea ce însemna aplicarea mecanismelor politicilor UE din prima zi a
aderãrii, inclusiv mecanismele politicii agricole comune (PAC).

Procesul integrãrii în UE pãrea sã ofere oportunitãþi substanþiale agriculturii poloneze:
accesul la piaþa UE, extinderea sectorului agroalimentar, precum ºi disponibilitatea unor
fluxuri financiare nerambursabile ºi a sprijinului financiar. Totuºi, integrarea în UE
însemna ºi ameninþãri semnificative la adresa agriculturii poloneze: costuri enorme de
adaptare ºi de modernizare a sectorului pentru a îndeplini condiþiile de funcþionare în
UE ºi pentru minimizarea decalajului de dezvoltare dintre agricultura polonezã ºi
sectorul agroalimentar mai modern din UE.

Deoarece dreptul comunitar din domeniul agriculturii constituie majoritatea legislaþiei
adoptate de instituþiile UE, capacitatea Poloniei de a pune în aplicare ºi de a asigura
respectarea acestei legislaþii a constituit unul din elementele cheie ale procesului de
preaderare. Dreptul comunitar din domeniul agriculturii – cu excepþia domeniului
legislaþiei veterinare ºi fitosanitare – constã în cea mai mare parte din regulamente; de
aceea, legislaþia era direct aplicabilã la data aderãrii ºi nu necesita transpunere din partea
statelor candidate. În domeniile veterinar ºi fitosanitar, legislaþia comunitarã este
alcãtuitã în cea mai mare parte din directive foarte detaliate. Sarcina substanþialã a
oricãrui stat candidat este de a pune în aplicare legislaþia comunitarã, ceea ce înseamnã,
pe de o parte, transpunerea directivelor ºi asigurarea la nivel legal a aplicãrii
regulamentelor ºi, pe de altã parte, asigurarea aplicãrii practice a dispoziþiilor
comunitare de cãtre instituþiile naþionale, fermieri sau firme. De aceea, în cursul
pregãtirilor de aderare s-a pus accentul pe capacitatea statului candidat de a pune în
aplicare ºi de a asigura respectarea acquis-ului comunitar.

Pentru a prezenta ambele aspecte ale punerii în aplicare a PAC în Polonia, prima parte
a acestui capitol va discuta problemele situaþiei agriculturii poloneze care influenþeazã
aplicarea mecanismelor PAC. Deoarece aceste probleme au fost luate în considerare în
mod inevitabil în cursul negocierilor de aderare din domeniul agriculturii, vor fi
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prezentate pe scurt ºi rezultatele acestor negocieri. În a doua parte a capitolului vor fi
discutate problemele referitoare la punerea în aplicare a dreptului comunitar din
domeniul agriculturii.

2. AGRICULTURA ÎN POLONIA ÎN PERIOADA DE PREADERARE

În perioada de preaderare, agricultura polonezã a fost (ºi încã este) un sector important
al economiei poloneze: într-o populaþie totalã de 38,2 milioane, 14,6 milioane (38,2%)
locuiau în mediul rural; ponderea forþei de muncã ocupate în agriculturã în totalul
populaþiei active era în 2003 de circa 18%, iar ponderea agriculturii în PIB se ridica la
aproximativ 3%. Suprafaþa agricolã utilizatã (SAU) era de circa 16,2 milioane hectare,
respectiv 51,7% din suprafaþa totalã a Poloniei. 

Un procentaj semnificativ al fermierilor, în special cei deþinând exploataþii mici, aplicã
metode tradiþionale de producþie agricolã, în principal sau exclusiv pentru asigurarea
aprovizionãrii cu alimente a familiilor lor.
În ceea ce priveºte proprietatea asupra terenurilor agricole, înainte de tranziþia la
economia  de piaþã din 1989 cea mai mare parte a terenurile din TECE era deþinutã de
mari ferme colective sau de stat. De exemplu, în Ungaria 80% din teren era deþinut de
ferme colective cu o suprafaþã medie de 4.000 ha. În Republica Cehã, 60% din teren era
deþinut de ferme colective ºi încã 38% de ferme de stat, cu suprafeþe medii de 2.500,
respectiv 9.500 ha. Totuºi, în cazul Poloniei, care reprezenta o excepþie, numai circa
23% din teren era deþinut de ferme colective sau de stat, iar 77% era deþinut de
proprietãþi mici cu o dimensiune medie de sub 7 ha.

În prezent, terenurile agricole poloneze sunt utilizate de numeroase entitãþi diverse în
ceea ce priveºte proprietatea, suprafaþa, precum ºi tipul ºi scara producþiei: aproape 95%
din terenul agricol este utilizat de sectorul privat, din care 87% exploataþii agricole
private (ferme familiale). Sectorul public, deþinând 5% din terenurile agricole, cuprinde
„ferme ale Trezoreriei” ºi persoane juridice de drept public, autoritãþi locale ºi
exploataþii agricole cu capital mixt, unde statul are o cotã majoritarã.

*În iunie 2004
Sursa: GUS
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O caracteristicã a agriculturii poloneze, compusã în 2003 din circa 1 850 000 exploataþii
agricole, este diferenþierea mare a suprafeþei fermelor, de la un hectar la câteva mii
de hectare. Acestea din urmã se pot gãsi atât în sectorul privat, cât ºi în cel public. Cele
mai mari exploataþii agricole au fost înfiinþate pe fostele ferme de stat. Problema
fragmentãrii fermelor apare numai în sectorul exploataþiilor agricole private. 
Structura exploataþiilor agricole diferã semnificativ la nivel regional. În regiunile
nordice ºi vestice ale Poloniei, structura exploataþiilor agricole este dominatã de
întreprinderi mari, dar celelalte regiuni sunt caracterizate de o agriculturã la scarã micã.
În sudul Poloniei, dimensiunea medie a exploataþiilor este de 3,3 ha SAU, în timp ce în
nord-vest aceasta se ridicã la 20 ha SAU. În 2000, în UE-15 existau 6,7 milioane
exploataþii agricole, numãrul cel mai mare fiind în Italia (peste 2 milioane), Spania
(aproape 1,3 milioane), Grecia (cca. 800 000) ºi Franþa (644 000). Dimensiunea medie
a exploataþiei agricole din UE era în 2000 de 18,7 ha; în anumite state membre UE,
aceasta era chiar mai micã decât în Polonia (Grecia – 4,4 ha SAU, Italia – 6,1 ha SAU). 
Extinderea fermelor existente este un proces permanent sprijinit cu credite preferenþiale.
Totuºi, datoritã profitabilitãþii scãzute a producþiei agricole ºi a lipsei de capital, ritmul
schimbãrii structurii agrare este prea lent, iar preþurile terenurilor rãmân la un nivel
relativ scãzut.

*În iunie 2004
Sursa: GUS
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În ceea ce priveºte nivelul de educaþie în sectorul agricol, numãrul de persoane cu
educaþie terþiarã, post-secundarã sau secundarã este mult mai redus în mediul rural decât
în oraºe. Totuºi, în comparaþie cu media UE-15, structura deþinãtorilor de exploataþii
agricole din Polonia este mai favorabilã. Numãrul de deþinãtori de exploataþii agricole
cu educaþie terþiarã aproape s-a dublat în 7 ani (de la 2,6% în 1996 la 5,1% în 2002).
Procentajul de deþinãtori cu educaþie post-secundarã, secundarã profesionalã ºi generalã
a crescut considerabil, în timp ce ponderea deþinãtorilor cu educaþie primarã, primarã
neterminatã ºi fãrã educaþie a scãzut (de la 49,7% în 1996 la 34,8%).

O reducere a ocupãrii forþei de muncã în agriculturã, o creºtere a eficienþei muncii ºi
eliminarea ºomajului ascuns din agriculturã sunt chestiuni majore ale agriculturii
poloneze, pentru a ameliora, printre altele, veniturile familiilor agricultorilor. În acelaºi
timp, abandonarea agriculturii sau gãsirea unui nou loc de muncã este extrem de dificilã,
datoritã ºomajului ridicat din Polonia, fiind astfel necesare fonduri substanþiale pe
termen lung.

Conform Recensãmântului general al populaþiei ºi locuinþelor ºi Recensãmântului agricol,
desfãºurate în Polonia în 2002, 10 474 500 persoane, respectiv 27,4% din populaþia
Poloniei, locuiau în gospodãrii legate de un utilizator de fermã (suprafaþã de peste 10 ari).
80% sau 8 504 900 persoane locuiau în mediul rural. Aceasta înseamnã cã 58,2% din totalul
populaþiei rurale avea legãturã cu agricultura printr-o gospodãrie comunã.

Sectorul agricol este incapabil sã-ºi absoarbã în întregime forþa de muncã; circa 70%
din populaþia agricolã este compusã din lucrãtori cu fracþiune de normã. În comparaþie
cu rezultatele Recensãmântului agricol general din 1996, numãrul de persoane în
exploataþii agricole a scãzut cu 1 084 700, respectiv 9,4%. Numãrul de persoane care
trãiesc din munca pe exploataþii agricole este în scãdere permanentã, în timp ce acela al
persoanelor întreþinute de fermieri sau fãrã surse lucrative de venit (în principal pensii
pentru limitã de vârstã sau de invaliditate) este în creºtere.
Faþã de alte categorii sociale, remunerarea muncii în agriculturã este mult mai
scãzutã. În comparaþie cu remunerarea angajaþilor din alte sectoare ale economiei,
fermierii câºtigã cu 36% mai puþin. Un sondaj reprezentativ al bugetelor gospodãriilor
aratã cã ponderea veniturilor provenind din salarii ºi activitãþi independente rãmâne la
un nivel scãzut în gospodãriile agricultorilor. Nivelul veniturilor agricultorilor ºi
ponderea diverselor categorii în venitul total variazã, depinzând în principal de suprafaþã
ºi tipul de producþie.

Aproape jumãtate din exploataþii au o orientare comercialã, acestea producând în
principal pentru piaþã. Fermele reprezintã o parte considerabilã a resurselor totale de
locuinþe. Ca ºi în alte þãri, deþinãtorii de ferme din Polonia au diverse surse de venit.

Sursa: GUS
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Productivitatea terenurilor este mult mai scãzutã în Polonia decât în UE-15, aceasta
fiind determinatã de calitatea solului, climat ºi de o utilizare mai scãzutã a
îngrãºãmintelor chimice în producþia agricolã.

Producþia de alimente prin metode ecologice într-un mediu curat ºi sigur, fãrã
îngrãºãminte minerale ºi substanþe fitofarmaceutice sintetice, fãrã antibiotice, hormoni
de creºtere sau organisme modificate genetic creºte în mod sistematic. Totuºi,
potenþialul unei astfel de  producþii legate de un mediu curat nu este exploatat în
întregime, în primul rând datoritã sprijinului scãzut pentru fermele ecologice, în timp ce
costurile de producþie sunt ridicate. 

Datoritã profitabilitãþii scãzute a producþiei agricole ºi a dificultãþilor întâmpinate în
vânzarea produselor agricole ale fermelor, a existat o tendinþã în creºtere de a lãsa
terenurile agricole în pârloagã, nefolosite. Conform Recensãmântului agricol general
din 2002, suprafaþa totalã de teren agricol în pârloagã era de 2,3 milioane ha, ceea ce
reprezenta 17,6% din suprafaþa totalã. În 2003, suprafaþa terenurilor lãsate în pârloagã
a scãzut la 1,8 milioane ha. Reducerea producþiei vegetale ºi relaþia dezavantajoasã de
preþ a produselor agricole duc la o scãdere sistematicã a ponderii agriculturii,
silviculturii ºi vânatului în PIB.

Deoarece dominã solurile potrivite pentru secarã ºi cartofi, Polonia este un producãtor
important în aceste domenii: este al doilea producãtor mondial ºi european de secarã ºi
al ºaselea producãtor mondial ºi al doilea producãtor european de cartofi. În ceea ce
priveºte producþia de carne, în special carnea de porc, precum ºi laptele ºi ouãle de
gãinã, Polonia se numãrã printre primii 15 producãtori mondiali ºi europeni. În 2003,
producþia agricolã totalã a fost evaluatã la 56,3 miliarde PLN (12,8 milioane euro) ºi era
cu aproape 10% mai scãzutã decât în 1990. Producþia vegetalã scãzut cu 21,2%, în timp
ce valoarea producþiei animaliere a crescut cu 2,2% în perioada respectivã.

Între 1990 ºi 2003, producþia comercialã a fluctuat de la 62,5% în 1990 la 50,1% în
1995 ºi la 64,9% în 2003. O mare parte a producþiei agricole este utilizatã pentru
autoaprovizionarea fermelor ºi consum intern pentru producþia animalierã (furaje). În
ciuda unei scãderi a producþiei vegetale, ponderea sa în producþia totalã continuã sã fie
mai ridicatã decât cea a producþiei animaliere, în timp ce în cazul producþiei comerciale
situaþia este inversã.

Sursa: GUS
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3. NEGOCIERILE DE ADERARE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

Polonia ºi-a depus candidatura la UE în 1994. Procesul de negociere a început pe 31
martie 1998, când a avut loc prima reuniune a conferinþei internaþionale de aderare.
Dupã reuniune, sesiunile de analizã au început sã stabileascã mãsura în care dreptul
polonez corespundea legislaþiei comunitare, iar apoi cele douã pãrþi au elaborat
documente de poziþie pentru fiecare poziþie de negociere. Poziþiile de negociere asupra
agriculturii au fost prezentate pe 16 decembrie 1999, iar negocierile în sine au început
pe 14 iunie 2000.

3.1. Solicitãrile Poloniei în cursul negocierilor de aderare

În poziþia sa de negociere, Polonia a declarat cã va introduce, pânã la 31 decembrie 2002,
aranjamentele legale ºi instituþionale care vor permite aplicarea instrumentelor PAC.
Printre cele mai importante solicitãri poloneze din acest capitol se numãrau urmãtoarele:

• Acoperirea agriculturii poloneze de PAC (plãþi compensatorii) ºi participarea
agricultorilor polonezi la beneficiile oferite de instrumentele de preþ, venit ºi
instrumentele structurale;

• Alocarea de contingente de producþie la un nivel care sã reflecte potenþialul
natural al unei producþii agricole care protejeazã mediul ºi care sã garanteze surse
stabile de venit pentru populaþia agricolã;

• Incorporarea pieþei poloneze de produse agricole ºi alimentare în piaþa unicã
europeanã. 

Cele mai dificile aspecte ale negocierilor s-au referit la contingentele de producþie pentru
lapte, zahãr alb ºi izoglucozã, amidon de cartof, nutreþ uscat ºi tutun. Polonia a
propus aplicarea, timp de 2-3 ani dupã aderare, a unui mecanism prin care produsele
lactate care nu atingeau standardele UE asupra conþinutului de microorganisme ºi celule
somatice ar putea fi comercializate pe plan intern ºi pe pieþele þãrilor terþe. Perioada mai
lungã de ajustare a furnizorilor polonezi de produse lactate la standardele de calitate ale
UE (dupã data aderãrii) ar ajuta la menþinerea producþiei de vaci de lapte la multe ferme,
aceastã producþie fiind foarte importantã pentru agricultura polonezã. 

De asemenea, Polonia a cerut admiterea la comercializarea internã ºi pe pieþele þãrilor
terþe a cãrnii de vitã (a cãrei producþie în abatoare nu îndeplineºte întotdeauna toate
cerinþele veterinare ale UE). În Polonia existã numeroase unitãþi mici ºi mijlocii de
prelucrare a cãrnii, destul de importante pentru pieþele locale ale forþei de muncã.
Acestea furnizeazã produse din carne adaptate la tradiþiile ºi gusturile comunitãþilor
locale. Unele dintre acestea au îndeplinit standardele UE înainte de aderare. În acelaºi
timp, numeroase alte unitãþi s-au adaptat la aceste standarde ºi cerinþe. Totuºi, înainte de
aderarea Poloniei s-a constatat cã unele dintre unitãþile industriale nu reuºeau sã
îndeplineascã toate standardele tehnice ºi sanitare. Deoarece închiderea acestora ar fi
avut consecinþe dureroase de naturã socialã ºi economicã, a fost necesarã aplicarea unei
soluþii care sã permitã distribuirea în timp a procesului de transformare al acelor unitãþi.
De aceea, Polonia a cerut un acces limitat în timp pe piaþa naþionalã, precum ºi exportul
în afara UE al produselor din carne produse de acele unitãþi.
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În anumite cazuri, reglementãrile poloneze asigurau un nivel mai ridicat de protecþie
fitosanitarã decât legislaþia UE, în special în ceea ce priveºte lista de organisme
dãunãtoare supuse controlului obligatoriu ºi unele cerinþe fitosanitare speciale. Polonia
a considerat cã abandonarea nivelului de protecþie existent pe teritoriul sãu, precum ºi
renunþarea la standardele aplicate bunurilor importate din alte þãri, ar duce la o
degradare bruscã a sãnãtãþii plantelor ºi produselor vegetale ºi, în consecinþã, la pierderi
considerabile pentru economia polonezã.

De asemenea, Polonia a solicitat accesul la plãþi directe dupã aderare. Documentul de
poziþie a indicat provocãrile financiare imense pe care urma sã le ridice introducerea
setului necesar de instrumente PAC (înainte de data solicitatã pentru aderare). De aceea,
Polonia solicita sprijin pentru instituirea unui sistem integrat de administrare ºi control
ºi pentru funcþionarea acestuia în primii trei ani dupã aderare. Dupã aderarea Poloniei
la UE, acest sistem urma sã îndeplineascã funcþiile de bazã, permiþând administrarea ºi
controlul eficient al fluxurilor de plãþi directe în bugetul polonez.

O condiþie majorã care trebuia îndeplinitã de Polonia era asigurarea unui nivel adecvat
de control la frontiera externã. Eliminarea frontierelor interne a depins de introducerea
completã ºi eficientã ºi de întãrirea sistemului de control veterinar ºi fitosanitar.

3.2. Acorduri încheiate în cursul negocierilor de aderare

Negocierile de aderare au fost finalizate în cursul Consiliului European de la Copenhaga
de pe 12-13 decembrie 2002, când ºefii de stat ºi de guvern ai celor 15 state membre UE
ºi cele zece state candidate au ajuns la un acord cu privire la o formã de extindere a UE
cu cele zece noi state membre, în 2004. În urma deciziei summit-ului de la Copenhaga,
Ciprul, Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica
Slovacã ºi Slovenia urmau sã adere la UE pe 1 mai 2004.

În domeniul agriculturii s-au convenit urmãtoarele:

• Cele 10 noi state membre vor introduce treptat plãþile agricole directe între 2004
ºi 2013. Plãþile directe vor începe la 25% din sistemul actual în 2004, vor atinge
30% în 2005, 35% în 2006 ºi vor creºte cu câte 10 puncte procentuale, ajungând
la 100% din nivelul aplicabil în UE în 2013;

• Drept rãspuns la cerinþele Poloniei, în ultima etapã a negocierilor aceastã ofertã
a fost îmbunãtãþitã prin realocarea unora dintre fondurile destinate dezvoltãrii
rurale, în valoare de 25% din aceastã alocare în 2004, 20% în 2005 ºi 15% în
2006;

• De asemenea ca rãspuns la poziþia Poloniei, UE a convenit sã creascã plafoanele
de suplimentare pentru plãþile directe în anul 2004 pânã la 55% din nivelul
actualelor state membre, 60% în 2005 ºi 65% în 2006;

• Împreunã cu alte state candidate, Polonia a negociat douã soluþii ce urmau a fi
aplicate numai în noile state membre: sprijin pentru fermele de
semisubzistenþã ºi sprijin pentru fermierii care se adapteazã la standardele
UE. Programul destinat fermelor de semisubzistenþã vizeazã încurajarea
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modernizãrii fermelor ºi ajustarea acestora la cerinþele unei producþii comerciale,
ceea ce va duce la venituri agricole mai mari. Programul va permite fermierilor
sã desfãºoare noi activitãþi sau sã extindã activitatea agricolã desfãºuratã în
prezent, sã investeascã în ferme, sã-ºi amelioreze lichiditatea financiarã ºi sã
atenueze efectele adverse ale perioadei de tranziþie. În urma negocierii, sprijinul
financiar prin intermediul acestei facilitãþi a ajuns la nivelul de 1250 EUR – oferta
iniþialã fusese de 750 EUR – pentru 5 ani. Dacã, dupã trei ani, obiectivele planului
de dezvoltare a fermelor nu sunt atinse, banii deja cheltuiþi nu vor trebui
rambursaþi. Obiectivul sprijinului pentru fermierii care se adapteazã la
standardele UE este de a-i asista pe aceºtia la atingerea cerinþelor UE în ceea ce
priveºte protecþia mediului, siguranþa ºi calitatea alimentelor, precum ºi
bunãstarea animalã. Acest sprijin va fi disponibil timp de 5 ani de la aderarea
Poloniei ºi va consta într-o subvenþie de 200 EUR pe hectar, aproximativ 800
PLN, în primul an. Nivelul acestei plãþi va scãdea pe mãsurã ce ferma se
adapteazã la cerinþele UE.

Au fost adaptate sau create anumite mãsuri de dezvoltare ruralã pentru a reflecta mai
bine cerinþele noilor state membre în primii ani dupã aderare. Aceasta înseamnã cã
pentru o perioadã limitatã, noile state membre vor putea utiliza fondurile de dezvoltare
ruralã pentru programe destinate în mod specific sprijinirii restructurãrii sectorului
rural. Pentru gestionarea problemelor structurale din zonele rurale ale noilor state
membre, a fost convenitã o strategie amelioratã de dezvoltare ruralã, în valoare de 5,1
miliarde € pentru anii 2004-06, cu o acoperire lãrgitã ºi – în comparaþie cu fondurile
disponibile pentru þãrile UE existente – mai importantã din punct de vedere financiar.
Din ziua aderãrii, o gamã de mãsuri de dezvoltare ruralã (pensionarea anticipatã a
fermierilor, sprijin pentru zonele defavorizate sau zonele cu restricþii de mediu,
programe agroecologice, împãdurirea terenurilor agricole, mãsuri specifice pentru
fermele de semisubzistenþã, înfiinþarea grupurilor de producãtori, asistenþã tehnicã,
ajutoare speciale pentru atingerea standardelor UE) va fi cofinanþatã pânã la un plafon
maxim de 80% de cãtre UE. Din Fondurile Structurale (FEOGA – Secþiunea Orientare)
vor fi finanþate mãsuri suplimentare de dezvoltare ruralã.

În locul aplicãrii programului standard de plãþi directe din actuala UE, noile state
membre au opþiunea, pe o perioadã limitatã, de a acorda fermierilor plãþi directe PAC sub
forma unei plãþi decuplate pe suprafaþã (un program de platã simplificat). Pentru noul stat
membru va fi calculat un deviz anual, în funcþie de criteriile convenite, iar acesta va fi
apoi împãrþit pe suprafaþa agricolã utilizatã. Polonia a ales sistemul simplificat.
O altã realizare polonezã a fost acordul UE de a creºte cu 1,5 milioane tone
subcontingentul de livrare pentru contingentul de lapte acordat Poloniei, la un nivel total
de 9,38 milioane tone. De asemenea, Polonia va avea o dispoziþie tranzitorie de un an
pentru alocarea contingentului de lapte producãtorilor individuali ºi în consecinþã va fi
exoneratã de plata unor prelevãri suplimentare în primul an de existenþã a contingentului.

Anumite unitãþi alimentare din unele state candidate au obþinut o perioadã de tranziþie
pentru a se moderniza în vederea îndeplinirii complete a cerinþelor UE. Printre acestea
se numãrã 52 de unitãþi din Republica Cehã, 54 din Ungaria, 97 din Letonia, 57 din
Lituania, 721 din Polonia, 56 din România, 5 din Slovenia ºi 12 din Slovacia. Atâta timp
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cât respectivele unitãþi beneficiazã de aceastã perioadã de tranziþie, produsele originare
din acestea vor fi comercializate numai pe piaþa internã sau vor fi utilizate pentru a fi
prelucrate în unitãþile interne menþionate mai sus. Aceste produse vor purta un marcaj
sanitar special. Toate unitãþile care nu beneficiazã de o perioadã de tranziþie vor trebui
sã respecte acquis-ul în momentul aderãrii, iar produsele lor vor putea fi comercializate
liber în UE.

Pentru anumite fabrici de produse lactate din Polonia care vor respecta normele UE
pânã în 2006 (56, utilizând linii de producþie separate), a fost acceptatã livrarea de lapte
crud neconform cu normele UE, cu condiþia ca produsele sã fie marcate special ºi sã nu
fie comercializate sub nici o formã în alt stat membru UE.

Anumitor unitãþi li s-a acordat o perioadã de tranziþie pentru a se moderniza în vederea
îndeplinirii pe deplin a cerinþelor structurale pentru coteþele de gãini (numai înclinarea
ºi înãlþimea coteþelor).

În privinþa chestiunilor fitosanitare, pe o perioadã de 10 ani de la aderare Polonia va
limita soiurile de cartofi plantate în Polonia la soiurile care rezistã pe deplin (în
laborator ºi pe teren) la Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, agentul care
produce râia neagrã a cartofului. De asemenea, Polonia are un aranjament tranzitoriu
pentru introducerea pe piaþã a anumitor produse fitofarmaceutice pânã la 31 decembrie
2006.

Polonia poate permite comercializarea pânã la epuizare a stocurilor de material
forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2004 ºi care nu îndeplineºte
toate dispoziþiile directivei. 

Polonia a negociat un acord tranzitoriu de 3 ani pentru stabilirea criteriilor pentru
recunoaºterea preliminarã a organizaþiilor de producãtori în sectorul fructelor ºi
legumelor la nivelul de 5 producãtori. 

De asemenea, Polonia a obþinut un acord tranzitoriu de 5 ani pentru stabilirea pragului
de recunoaºtere a unui grup de producãtori în sectorul tutunului la 1% din pragul de
garantare pentru toate regiunile de producþie din Polonia.

S-a convenit cã, în anumite condiþii stabilite în acquis, Polonia poate utiliza termenul
„vin de fructe polonez” ºi cã Polonia poate utiliza denumirea „vin polonez”.

De asemenea, Polonia a negociat un acord tranzitoriu de cinci ani pentru
comercializarea laptelui de consum care nu respectã cerinþele UE privind conþinutul de
grãsime. Acest lapte poate fi comercializat numai în Polonia sau exportat într-o þarã
terþã. 

De asemenea, Polonia a negociat o aºa-numitã „clauzã de salvgardare” aplicatã în
cazul apariþiei anumitor dificultãþi specifice în sectorul agricol. Dificultãþile trebuie sã
fie grave ºi susceptibile sã dureze sau sã determine o deteriorare gravã a situaþiei
economice dintr-un anumit domeniu. Þinând cont de problemele specifice ale sectorului
agricol din Polonia, mãsurile luate de Comisie pentru a preveni perturbãrile pieþei în
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temeiul „clauzei de salvgardare” economice generale pot include un sistem de
monitorizare a fluxurilor comerciale dintre Polonia ºi alte state membre.

4. PUNEREA ÎN APLICARE A LEGISLAÞIEI AGRICOLE ÎN POLONIA

Deoarece legislaþia agricolã comunitarã constituie cea mai mare parte a legislaþiei
adoptate de instituþiile UE – conform statisticilor  circa 90% din activitatea legislativã a
instituþiilor UE este dedicatã agriculturii (circa 3000 de acte pe an) – capacitatea
Poloniei de a transpune ºi aplica acquis-ul comunitar a reprezentat un element cheie în
procesul de preaderare. 

Conform dispoziþiilor Acordului European care a intrat în vigoare pe 1 februarie 1994,
precondiþia majorã pentru integrarea economicã a Poloniei în Comunitate era
armonizarea legislaþiei existente ºi viitoare a þãrii cu cea a Comunitãþii. Polonia a trebuit
sã depunã toate eforturile pentru a se asigura cã legislaþia viitoare este compatibilã cu
legislaþia comunitarã. Armonizarea legislativã se extinde în special la „protecþia
sãnãtãþii ºi vieþii oamenilor, animalelor ºi plantelor ºi protecþia consumatorului”. În
afarã de aceasta, obiectivele pe termen scurt ºi pe termen lung ale agriculturii poloneze
au fost stabilite de Comisie. Printre obiectivele pe termen scurt s-au numãrat
necesitatea de a stabili o politicã structuralã ºi de dezvoltare ruralã coerentã, adoptarea
cerinþelor veterinare ºi fitosanitare, precum ºi modernizarea unitãþilor de prelucrare
(sectoarele laptelui ºi cãrnii). Dezvoltarea capacitãþii de a pune în aplicare ºi de a
asigura respectarea PAC ºi alinierea la acquis-ul agricol s-au numãrat printre obiectivele
pe termen mediu. 

Dupã semnarea Acordului European, în Polonia s-a recunoscut faptul cã apropierea
Poloniei de legislaþia UE nu are doar o dimensiune normativã, ci ºi una legatã de
„civilizaþie”: ar permite integrarea societãþii poloneze, inclusiv a fermierilor ºi
producãtorilor de alimente, în organismul socio-economic comun al Europei unite,
reprezentat de UE.

Intarzierile in implementarea legislatiei UE in agricultura au fost adesea cauzate de un
numar de dificultati aparute in reconcilierea solutiilor normative din sistemul juridic
polonez cu cele din sistemul comunitar. Pe de o parte, adaptarea dreptului polonez la
standardele europene trebuie efectuatã în conformitate cu principiile Constituþiei
Republicii Poloneze ºi cu normele unui stat de drept funcþional ºi democratic, pe de altã
parte, aceste principii ºi norme nu ar trebui sã împiedice adoptarea corespunzãtoare a
legislaþiei agricole poloneze în dreptul polonez.

Pentru a se asigura punerea în aplicare a actelor juridice în conformitate dreptul
comunitar (respectiv dispoziþiile actului juridic pus în aplicare, precum ºi principiile
juridice generale), Rezoluþia nr. 16/94 a Consiliului de Miniºtri a prevãzut ca fiecare
proiect de act juridic sub formã de lege transmisã de guvern parlamentului sã fie analizat
þinând cont de compatibilitatea acestuia cu legislaþia UE.

Evaluarea proiectelor de lege în privinþa compatibilitãþii cu dreptul european a devenit
un instrument semnificativ de influenþare a personalului ministerelor ºi oficiilor centrale
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în procesul de ajustare legislativã. Din martie 1994 (de la intrarea în vigoare a legii)
pânã la jumãtatea anului 1998 au fost emise peste 2.500 de avize privind
compatibilitatea diverselor proiecte de acte normative cu dreptul european. În cursul
procedurii stabilite de o rezoluþie, circa 50 de acte au fost considerate incompatibile cu
dreptul european ºi retrase de cãtre administraþie. 

Pe de altã parte, totuºi, au ieºit la suprafaþã ºi puncte slabe ale rezoluþiei de mai sus.
Deoarece erau evaluate numai actele normative noi, legislaþia deja existentã nu era
acoperitã de un mecanism de control cu un aviz de compatibilitate. În plus, numai
proiectele de legi ale guvernului erau supuse controlului. În consecinþã, o mare parte din
noile acte juridice (aproximativ o treime) a fost exclusã din evaluarea compatibilitãþii.
Proiectele care treceau „testul” erau supuse ºi unor schimbãri incompatibile cu dreptul
UE atunci când ajungeau în Seim, ca ºi alte acte adoptate de parlamentul polonez. 

În acest sens, procedura evaluãrii compatibilitãþii a fost înlocuitã de Legea nr. 13 a
Consiliului de Miniºtri din 25 februarie 1997, Reglementarea activitãþii cabinetului, care
a extins procedura la proiectele de acte normative ºi premisele sau tezele ale unui proiect
de lege, în cazul în care trebuiau convenite ºi aprobate de Consiliul de Miniºtri. În plus,
printr-o lege din 8 august 1996 a fost instituit Comitetul pentru Integrare Europeanã (un
organism guvernamental, al cãrui preºedinte este membru al Consiliului de Miniºtri);
acesta a fost obligat sã evalueze compatibilitatea cu dreptul european a tuturor proiectelor
de acte normative redactate de guvern: legi, ordonanþe, ordine sau hotãrâri ale guvernului. 

Totuºi, ceea ce a stat în calea verificãrii legilor transmise parlamentului de cãtre guvern
a fost o controversã legate de chestiunea interferenþei unei instituþii guvernamentale
(respectiv Comitetul pentru Integrare Europeanã) în deciziile unui parlament suveran, în
special atunci când avizul privind compatibilitatea ar fi avut un caracter obligatoriu. 

Pentru a menþine coeziunea sistemului juridic polonez, în martie 1997 preºedintele
Comitetului pentru Integrare Europeanã a numit o echipã de experþi pentru armonizarea
legislativã, ca parte a acestui comitet. Sarcina experþilor individuali a fost de a pregãti
într-un anumit domeniu modificãrile juridice indispensabile care – într-un mod coerent
ºi cuprinzãtor – urmau sã conducã la compatibilitatea dreptului polonez cu legislaþia
europeanã.

În ciuda mãsurilor menþionate mai sus, avizele Comisiei Europene reflectate în
rapoartele sale de monitorizare a pregãtirilor de aderare ale Poloniei în privinþa
ajustãrilor juridice ºi instituþionale din agricultura polonezã nu au fost foarte optimiste.
În raportul sãu din 1998, Comisia a menþionat cã mai trebuiau fãcute progrese în
alinierea legislaþiei poloneze ºi în integrarea economicã a sectoarelor agricol ºi rural.
Dispoziþiile actuale legate de politica de dezvoltare ruralã erau foarte departe de
cerinþele la care era supusã Polonia în pregãtirea aderãrii. Restructurarea industriei
agroalimentare a necesitat eforturi suplimentare pentru a deveni mai competitivã.
Modernizarea facilitãþilor veterinare ºi fitosanitare la standardele UE a rãmas o
prioritate esenþialã. Erau necesare eforturi semnificative pentru instituirea organizãrilor
sectoriale ale pieþei ºi pentru asigurarea respectãrii legilor adoptate. Au fost necesare
eforturi semnificative pentru consolidarea capacitãþii administrative, în special în ceea
ce priveºte gestionarea administrãrii PAC ºi în administraþia veterinarã centralã.
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Dupã un an, în 1999, raportul a afirmat cã s-au fãcut anumite progrese în adoptarea
acquis-ului, mai ales în domeniile veterinar ºi fitosanitar.  Planificarea ºi bugetarea
structurilor instituþionale necesare la nivel naþional ºi regional a rãmas deficitarã. În
special modernizarea stringentã a facilitãþilor veterinare ºi fitosanitare nu a fost
bugetatã. Pe scurt, prioritãþile pe termen scurt ale Parteneriatului pentru Aderare din
1998 au fost îndeplinite numai parþial.

Conform raportului din 2000, Polonia fãcuse progrese limitate în adoptarea acquis-
ului. Mai rãmâneau multe de fãcut, atât la nivel legislativ, cât ºi instituþional: clarificarea
rolului ce trebuia jucat de instituþiile care vor pune în aplicare FEOGA, înfiinþarea
Sistemul integrat de administrare ºi control (IACS)1, conform cerinþelor legislaþiei UE
ºi introducerea politicilor de promovare a produselor, alinierea sistemului de gestiune
pentru organizãrile pieþei la legislaþia UE. Nu se fãcuserã alte progrese în alinierea
legislaþiei veterinare ºi fitosanitare.

În raportul din 2001, Comisia a menþionat cã pregãtirile de punere în aplicare a politicii
agricole comun fuseserã accelerate, în special în ceea ce priveºte ajustãrile juridice. A fost
adoptat un numãr semnificativ de legi în domeniul agriculturii. Au fost lansate eforturi de
aplicare practicã a anumitor mecanisme ale PAC ºi a fost elaboratã o serie de concepte
pentru punerea în aplicare a mecanismelor PAC. Totuºi, nivelul de pregãtire ºi punerea
efectivã în aplicare a mecanismelor comunitare în domeniul agriculturii rãmâneau scãzute
în general, în special în ceea ce priveºte unele instrumente cheie, precum IACS.
În privinþa chestiunilor orizontale, nu au existat schimbãri majore în politica agricolã a
Poloniei. Statutul Agenþiei de restructurare ºi modernizare a Agriculturii (ARMA) ºi a
Agenþiei Pieþei Agricole (AMA) ca viitoare agenþii plãtitoare ºi instituþii principale
pentru gestiunea PAC a fost confirmat, iar capacitatea administrativã a acestora a
continuat sã fie amelioratã. A trebuit asiguratã coordonarea dintre ambele organisme,
ARMA ºi AMA. Punerea în aplicare a IACS a început mai târziu decât se anticipase ºi
s-a confruntat cu obstacole considerabile. Adoptarea Legii veterinare a fost un prim pas
în direcþia punerii în aplicare a sistemului. A rãmas de elaborat o strategie detaliatã
pentru punerea în aplicare a IACS pe întregul teritoriu al Poloniei. Elementele de bazã,
precum sistemul de identificare ºi înregistrare a animalelor sau sistemul de identificare
a parcelelor de teren nu erau dezvoltate suficient. De asemenea, Polonia fãcuse unele
progrese în armonizarea juridicã a organizãrilor comune ale pieþei, dar mai rãmâneau
multe de fãcut pentru punerea în aplicare a acestor dispoziþii juridice.

Conform raportului din octombrie 2002, Polonia depusese unele eforturi pentru
armonizarea legislativã. Totuºi, s-au fãcut puþine progrese în consolidarea capacitãþii
administrative ºi a legislaþiei veterinare. În domeniul mãsurilor orizontale, ambele
agenþii plãtitoare, ARMA ºi AMA, erau în curs de a-ºi asuma rolurile desemnate. Era
nevoie urgentã de eforturi foarte serioase pentru ca Polonia sã poatã institui un IACS
funcþional pânã în momentul aderãrii.

Pentru a se pregãti de aderare, Polonia trebuia sã acorde o atenþie urgentã finalizãrii
alinierii legislative, în special în ceea ce priveºte acquis-ul veterinar ºi fitosanitar. La fel
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de importantã era întãrirea capacitãþii administrative în toate domeniile, pentru a asigura
punerea eficientã în aplicare a acquis-ului. Pentru ca Polonia sã poatã administra ºi
controla eficient programele de sprijin PAC, trebuia sã se asigure funcþionarea IACS.

În ultimul raport din noiembrie 2003, s-a afirmat cã în esenþã Polonia îndeplinea
angajamentele ºi cerinþele decurgând din negocierile de aderare, ºi anume dintre
chestiunile orizontale pe cele referitoare la politica în domeniul calitãþii, agricultura
ecologicã, Reþeaua de Informare Contabilã Agricolã (RICA) ºi ajutoarele de stat; dintre
organizãrile comune ale pieþei, culturile arabile, zahãrul, fructele ºi legumele, vinul,
carnea de oaie ºi de porc; iar în domeniul veterinar mãsurile de control al maladiilor
animale ºi zootehnica. 

Polonia îndeplinea parþial angajamentele ºi cerinþele de aderare în domeniul
mecanismelor comerciale, organizãrilor comune ale pieþei pentru lapte, carne de vitã ºi
ouã ºi pãsãri de curte, dezvoltãrii rurale; în domeniul veterinar, în privinþa sistemului de
control veterinar pe piaþa internã (cu excepþia controlului circulaþiei animalelor),
comerþului cu animale vii ºi produse animale, mãsurilor comune, bunãstãrii animale,
hranei animalelor, precum ºi în privinþa chestiunilor fitosanitare (cu excepþia veºtejirii
bacteriene ºi râiei negre a cartofului). Dacã nu se accelerau eforturile în aceste domenii,
exista riscul ca în momentul aderãrii sistemele sã nu fie funcþionale.

Existau preocupãri serioase cu privire la pregãtirile Poloniei de înfiinþare a agenþiilor
plãtitoare ºi de punere în aplicare a IACS. Pentru chestiunile veterinare, trebuia acordatã
o atenþie urgentã adoptãrii ºi punerii în aplicare a patru norme veterinare de bazã.
Rãmâneau preocupãri serioase în privinþa EST, produselor animaliere, controlului
circulaþiei animalelor ºi în privinþa organismelor dãunãtoare plantelor (controlul
veºtejirii bacteriene ºi râiei negre a cartofului). Erau necesare progrese serioase în
domeniul sãnãtãþii publice (în ceea ce priveºte modernizarea unitãþilor agroalimentare).
Raportul afirma în mod clar cã „dacã nu se iau mãsuri imediate de remediere, Polonia
nu va reuºi sã punã în aplicare acquis-ul în aceste domenii pânã la data aderãrii”.

Dupã cum s-a menþionat deja, procesul adaptãrii normative a legislaþiei agricole
poloneze la dreptul comunitar a început nu cu foarte mult timp înaintea aderãrii. La o
analizã mai atentã a celor mai importante acte de punere în aplicare a legislaþiei agricole
a UE, se poate observa cã activitãþile serioase de punere în aplicare a dreptului
comunitar în agriculturã au început de fapt foarte târziu, la sfârºitul lui 1999 ºi începutul
lui 2000:

• În 1997 a fost adoptatã Legea privind eradicarea maladiilor animale, controalele
veterinare ºi inspecþia veterinarã de stat. Deoarece modificãrile succesive ale
acestei legi nu au asigurat punerea completã în aplicare a acquis-ului veterinar,
legea a fost abrogatã treptat ºi înlocuitã de legile veterinare din 2003-2004;

• Între 2000 ºi 2002 au fost adoptate câteva legi privind organizãrile pieþei.
Deoarece acestea puneau în aplicare regulamente comunitare, au fost modificate
sau abrogate de la 1.05.2005;
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• În 2000, au fost adoptate Legea privind calitatea comercialã a produselor
agroalimentare, Legea privind condiþiile sanitare ale alimentelor ºi hrãnii ºi
Legea privind îngrãºãmintele ºi ameliorarea solului;

• În 2001 au fost adoptate Legea privind mãsurile de pensionare anticipatã în
agriculturã ºi Legea privind agricultura ecologicã. Din acelaºi motiv ca ºi legile
privind organizãrile pieþei, acestea au fost abrogate de la 1.05.2004. În acelaºi an
au fost adoptate Legea privind împãdurirea terenurilor agricole ºi Legea privind
hrana animalelor;

• La sfârºitul anului 2002 ºi la începutul anului 2003 au fost pregãtite ºi adoptate
câteva legi: Legea privind dezvoltarea ruralã, Legea privind finanþarea
agriculturii poloneze din Secþiunea Garantare a FEOGA, Legea privind
seminþele, Legea privind protecþia juridicã a soiurilor de plante ºi Legea privind
produsele fitofarmaceutice;

• Legile veterinare au fost adoptate treptat în 2003 ºi 2004. Cu puþin timp înainte
de aderare au fost adoptate Legea privind agricultura ecologicã ºi Legea privind
protecþia indicaþiilor geografice.

Dupã cum s-a menþionat anterior, punerea în aplicare a dreptului comunitar a fost o
precondiþie a integrãrii Poloniei în UE. Totuºi, din perspectiva unei þãri care a devenit
un membru deplin al UE, se poate spune cu certitudine cã o integrare reuºitã necesitã
nu numai punerea în aplicare a normelor juridice ale UE ºi ajustarea legislaþiei la dreptul
comunitar, ci ºi o funcþionare corespunzãtoare ºi eficientã a structurilor administraþiei
de stat ºi a instanþelor. Acest lucru poate fi realizat în primul rând  prin pregãtirea
corespunzãtoare a funcþionarilor publici care urmeazã sã punã în aplicare ºi sã asigure
respectarea legislaþiei UE. 

Bibliografie:

– Agriculture and food economy in Poland, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Varºovia 2004, disponibil la:
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1210&LangId=0
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CAPITOLUL 12

TRANZIÞIA AGRICULTURII ªI MEDIULUI RURAL 
DIN ROMÂNIA LA POLITICA AGRICOLÃ COMUNÃ A UE

Cosmin Sãlãºan*

1. INTRODUCERE

Integrarea agriculturii ºi a mediului rural din România în Politica Agricolã Comunã
(PAC) nu este opþionalã, devenind obligatorie odatã cu semnarea Tratatului de Aderare
dintre România ºi UE în aprilie 2005. În consecinþã, perioada 2005-2007 va fi crucialã
pentru tranziþia agriculturii ºi mediului rural din România. Aceastã perioadã este extrem
de scurtã, dat fiind numãrul de sarcini de îndeplinit ºi numãrul de schimbãri importante
de realizat în viitorul imediat. Cadrul general în care putem plasa aceastã tranziþie de
„urgenþã” constã într-un mediu rural dominat de agriculturã, suprapopulat, destul de
îmbãtrânit, cu proprietãþi fragmentate, performanþe scãzute neorientate spre o producþie
comercialã ºi o pondere foarte importantã a gospodãriilor de subzistenþã. Chiar dacã
aceastã imagine nu ar pãrea foarte optimistã unor observatori, reprezintã realitatea care
trebuie abordatã atunci când se ia în considerare viitoarea dimensiune europeanã a
agriculturii româneºti.

2. O TRANZIÞIE EFICIENTÃ: CINE, CUM ªI CÂND?

Se ºtie exact ce trebuie sã realizeze agricultura ºi mediul rural din România pentru a
respecta cerinþele UE. De aceea ar trebui sã reflectãm asupra urmãtoarelor întrebãri:
cine, cum ºi când? 

Aºteptãrile referitoare la PAC diferã în funcþie de actorii implicaþi. Administraþia
publicã trebuie sã pregãteascã o strategie de tranziþie acceleratã. Totuºi, aici ne referim
la aplicarea ºi transpunerea acestei strategii, nu la formularea acesteia, deja
finalizatã. De asemenea, este extrem de necesar sã se identifice ºi clasifice prioritãþile ºi
sã se redacteze un plan de lucru actualizat care sã implice toþi actorii în privinþa celei
mai importante dimensiuni: angajamentul.

Un efort specific important se referã la creºterea conºtientizãrii fermierilor. Pentru a
avansa în acest proces, fermierii au nevoie de informaþii complete ºi coerente cu privire
la transformãrile de realizat, oportunitãþile agricole unice din viitor ale acestora, ca
fermieri comerciali, sau cu privire la alternativa continuãrii agriculturii de subzistenþã.
Pentru ambele opþiuni, fermierii au nevoie de consiliere, orientare ºi sprijin, inclusiv
activitãþi specifice referitoare la formare, consultanþã, analizã elementarã ºi instrumente
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decizionale. Indiferent dacã decid sã devinã fermieri orientaþi spre piaþã ºi sã
funcþioneze ca orice altã firmã sau dacã trec în alt domeniu de activitate, pãstrând sau
nu gospodãriile de subzistenþã, aceºtia necesitã mai mult decât oricine tot sprijinul care
poate fi acordat.

Administraþia de la toate nivelurile va trebui sã accelereze eforturile de modernizare a
personalului prin integrarea unor sesiuni de formare ºi a unor evaluãri sistematice în
cadrul politicii lor de gestiune ºi dezvoltare a resurselor umane. Obiectivele ar trebui sã
fie urmãtoarele:

• Realizarea unei reglãri ºi ajustãri structurale pentru a ameliora performanþele
structurale ºi/sau crearea unor organisme corespunzãtoare, acolo unde este cazul,
precum agenþii sau structuri regionale specifice, ºi

• Elaborarea unor instrumente de lucru adecvate pentru a mãri eficienþa acþiunilor
administrative.

Vor fi necesare eforturi specifice pentru realizarea interfeþelor ºi pentru comunicare, atât
directã, cât ºi indirectã:

• Comunicarea directã cãtre þinta primarã, reprezentatã de comunitãþile rurale,
mai precis de fermieri, ºi cãtre publicul larg, nefamiliarizat cu acþiunile ºi
eforturile structurilor administraþiei centrale, dar ºi cãtre celelalte organisme
administrative, precum celelalte ministere însãrcinate cu activitãþile din domeniul
rural sau agriculturã.

• Comunicarea indirectã ar trebui orientatã cãtre exterior ºi ar trebui sã
urmãreascã mãrirea transparenþei întregului proces de tranziþie. O dimensiune
importantã de menþionat este reprezentatã de comunicarea internã, inclusiv
gestiunea fluxului de informaþii care trebuie urgent amelioratã. 

În sfârºit, deschiderea unor consultãri ºi a dialogului, în mod direct sau prin mijloacele
de comunicare disponibile, poate contribui mult la asigurarea succesului întregului
proces de tranziþie.

3. DIMENSIUNEA NEAGRICOLÃ A MEDIULUI RURAL ROMÂNESC

Câteva cifre pot fi utile pentru a lãrgi înþelegerea importanþei mediului rural ca mediu
viu, cu dimensiuni mult mai mari decât producþia agricolã. În acest sens, suprafaþa
agricolã este cu 50% mai mare decât media UE, iar România se va afla pe locul 9, dupã
aderarea la UE. În ceea ce priveºte resursele, prezintã un potenþial ridicat ºi neexploatat.
Populaþia României este ocupatã în principal în agriculturã, Totuºi peste 40% sunt
lucrãtori familiali neplãtiþi, iar peste 50% lucrãtori independenþi.

Se poate face o comparaþie foarte utilã între România ºi media UE (fosta UE-15). 
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Alte caracteristici esenþiale ale spaþiului rural din România se referã la potenþialul de
resurse umane, relativ scãzut, ºi la lipsa spiritului antreprenorial. În plus, existã o
prezenþã scãzutã a formãrii profesionale, o rezistenþã la adoptarea unei abordãri
asociative ºi, în general, un nivelul foarte scãzut de implicare ºi participare în viaþa
comunitarã.

Situaþia actualã se datoreazã în principal unei lungi perioade de izolare ºi unui decalaj
din ce în ce mai mare între mediul rural ºi cel urban, în toate dimensiunile: economicã,
socialã ºi culturalã. Una dintre chestiunile cele mai importante care trebuie abordatã este
nivelul de educare. O imagine foarte clarã a potenþialului de resurse umane din mediul
rural poate fi obþinutã prin analizarea statisticilor relevante: Peste 7% dintre locuitori nu
au absolvit ºcoala primarã, aproximativ 50% nu urmeazã liceul ºi mai puþin de 3% au
diplomã de studii superioare, în timp ce rata abandonului ºcolar este în creºtere. Cu
siguranþã, elementele menþionate mai sus sunt responsabile de cea mai mare parte a
stãrii actuale; totuºi este nevoie urgent de o strategie coerentã, cu prioritãþi clare de
aplicat pentru ameliorarea situaþiei.

Situaþia criticã a infrastructurii din mediul rural are un impact grav asupra oricãrei
iniþiative economice ºi asupra motivaþiei localnicilor de a rãmâne în aceste zone. Numai
jumãtate dintre sate au acces direct la reþeaua rutierã principalã; circa 17% dintre
localitãþile rurale sunt racordate la sistemele de apã potabilã; aproximativ 3% dintre sate
au reþea de canalizare de sub 3 km ºi circa 5% dintre sate sunt racordate la reþeaua de
distribuþie a gazelor naturale.  

Principalele puncte slabe ale zonelor rurale româneºti sunt descrise în urmãtoarea figurã:

159

Capitolul 12



În acelaºi timp, perspectivele financiare ale PAC pentru România indicã în mod clar cã
pilonul „dezvoltare ruralã” al PAC va reprezenta circa 60% din bugetul total alocat
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale dupã aderare, cel puþin în primii trei ani dupã aderarea
României la UE.

În prezent, zonele rurale ale României sunt zone de monoactivitate, cu o diversificare
slabã a mediului economic, chiar pentru industriile agricole din amonte ºi aval. Acest
lucru se datoreazã în principal nivelului scãzut de productivitate din agriculturã.
Nivelul scãzut de educare afecteazã puternic spiritul antreprenorial, dupã cum s-a
menþionat deja mai sus. În aceste împrejurãri, mai ales în perspectiva PAC, singura
opþiune validã a populaþiei active agricole este trecerea la agricultura comercialã.
Aceasta înseamnã pornirea unor afaceri în agriculturã sau continuarea producþiei
agricole. Totuºi acest lucru ar trebui realizat pe baze noi: o orientare mai mare cãtre
piaþã ºi în conformitate cu cerinþe de calitate specifice. Acest proces se poate dovedi
dureros pentru fermieri, deoarece piaþa le va reglementa existenþa ºi avuþia. Aceºtia vor
trebui sã depunã mai multe eforturi pentru a produce în conformitate cu noile standarde
de calitate, pentru a-ºi ameliora capacitãþile de producþie, pentru a respecta condiþiile
unor reglementãri noi ºi vor trebui sã concureze pe aceeaºi piaþã comunã cu alþi
operatori din UE.

Aceastã schimbare va elibera o forþã de muncã importantã, estimatã la peste jumãtate
din populaþia activã în agriculturã din prezent. Aceastã populaþie va avea nevoie de
sprijin pentru reorientare profesionalã ºi începerea unor noi activitãþi care pot genera un
venit suficient pentru familiile lor. O parte importantã a gospodãriilor de subzistenþã din
prezent va supravieþui ºi va continua sã funcþioneze, chiar dacã producþia acestora nu va
fi comercializatã ºi nu va reprezenta principala activitate a respectivelor familii. Rãmân
câteva întrebãri deschise: Unde se va echilibra situaþia? Cât de multe ferme comerciale
vor apãrea? Mai mult, care va fi ponderea gospodãriilor de subzistenþã rãmase? Orice
încercare de a rãspunde acestor întrebãri este hazardatã. 

Accesul la infrastructurã rãmâne crucial pentru dezvoltarea ruralã. Chiar dacã
performanþele sale nu se vor ameliora substanþial pe termen scurt, trebuie realizat un
masterplan naþional, cu luarea în considerare a conexiunilor ºi implicaþiilor regionale.
Dezvoltarea economicã a mediului rural nu poate fi realizatã fãrã îmbunãtãþirea
infrastructurii. 

4. PROVOCÃRI ÎN PREZENT ªI ÎN VIITOR

Guvernul va trebui sã depunã un efort intern susþinut pentru a deveni o administraþie
europeanã. Reformele trebuie sã se bazeze pe evaluarea structuralã ºi pe crearea unor
agenþii sau altor organisme, în paralel cu o politicã de comunicare/informare ºi o
politicã de dezvoltare a resurselor umane. Una din provocãrile pe termen mediu ale
administraþiei centrale este viitorul proces de descentralizare care va conduce nu numai
la împrospãtarea personalului, ci ºi la un transfer important al procesului decizional la
nivel regional.
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Fermierii vor trebui sã aleagã între suplimentarea venitului, având alte activitãþi ca
sursã principalã de venit, sau transformarea în fermieri „adevãraþi”, respectiv „agenþi
economici” care supravieþuiesc pe piaþã. Luând în considerare aranjamentele tranzitorii
negociate cu UE, plãþile cãtre fermieri, inclusiv toate tipurile de transfer financiar direct
(plãþi directe, ajutoare de stat), nu vor fi suficient de ridicate pentru a proteja
consolidarea economicã „naturalã” a fermelor. Presiunea pieþii comune deschise îi va
afecta pe cei mai mulþi producãtori mici, care nu vor renunþa neapãrat la activitatea lor,
dar vor cãuta o recunoaºtere profesionalã ºi reprezentare pentru a-ºi apãra interesele.

Mediul economic va acorda o importanþã mare sprijinului direcþionat cãtre
activitãþile neagricole ºi diversificãrii, în baza reglementãrilor privind asigurarea
calitãþii ºi securitãþii alimentare. Dupã aderarea României la UE, produsele agricole
româneºti nu vor mai beneficia de mecanisme de protejare a importurilor/exporturilor
în faþa concurenþei din þãrile UE. Aceastã concurenþã ºi în final consumatorii vor
determina procesul de tranziþie al agriculturii ºi mediului rural românesc.
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SECÞIUNEA 4

POLITICA UE DE DEZVOLTARE REGIONALÃ 





CAPITOLUL 13

POLITICA UE DE DEZVOLTARE REGIONALÃ ªI 
DE COEZIUNE ECONOMICÃ

Charalampos Koutalakis*

1. INTRODUCERE

Una din cele mai dezbãtute chestiuni legate de extinderea recentã ºi extinderea
urmãtoare a UE este finanþarea noilor state membre. Datã fiind dimensiunea limitatã a
bugetului UE, politicile de dezvoltare regionalã ºi de coeziune se confruntã cu provocãri
fundamentale. Disparitãþile economice ºi sociale din cadrul UE se amplificã. Condiþiile
socio-economice proaste din majoritatea noilor state membre sau a þãrilor candidate
înseamnã cã acestea vor avea prioritate faþã de alte regiuni în alocarea viitoarelor
angajamente financiare. 

Deºi centrul de greutate al politicii de coeziune se deplaseazã cãtre noile state membre
din Europa Centralã ºi de Sud-Est, disparitãþile existente între vechile state membre ale
UE nu vor dispãrea. Slãbiciunile structurale sunt evidente, nu numai în regiunile cel mai
puþin dezvoltate din UE, dar ºi în aglomerãrile urbane sau zonele suburbane din cadrul
celor mai dezvoltate regiuni. Acomodarea la diversitatea necesitãþilor ºi prioritãþilor de
dezvoltare este în mod categoric cea mai importantã chestiune care va determina cursul
viitoarelor iniþiative de reformã referitoare nu numai la chestiuni bugetare, ci ºi la
structura instituþionalã a sistemului de distribuþie a programelor de asistenþã structuralã. 

Dincolo de negocierile actuale cu privire la dimensiunea angajamentelor bugetare
pentru urmãtoarea perioadã de programare (2007-2013), existã preocupãri serioase cu
privire la eficacitatea ºi eficienþa intervenþiilor în noile state membre. Acestea, ca nou-
veniþi în UE, se confruntã cu un numãr de provocãri fundamentale legate de capacitatea
lor de a profita pe deplin de oportunitãþile de reducere a disparitãþilor socio-economice
cu statele membre mai vechi. 

În primul rând, acestea nu au avut niciodatã posibilitatea de a influenþa politicile de
dezvoltare regionalã ºi de coeziune ale UE în conformitate cu preferinþele ºi tradiþiile
lor. În al doilea rând, deseori suferã de lipsa unor structuri instituþionale ºi a unor
capacitãþi adecvate de punere în aplicare eficientã a intervenþiilor fondurilor structurale,
în special la nivel subnaþional. Acest dublu dezavantaj al noilor-veniþi europeni a condus
la preocupãri referitoare la capacitatea lor de a absorbi influxurile financiare ale UE. 
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Prezenta contribuþie încearcã sã ofere o privire de ansamblu asupra evoluþiei politicilor
de dezvoltare regionalã ºi de coeziune la nivelul UE, asupra instrumentelor financiare ºi
a domeniilor lor de aplicare, asupra principiilor fundamentale ce guverneazã punerea lor
în aplicare, ºi asupra cerinþelor detaliate ale Comisiei în privinþa absorbþiei programelor
de asistenþã structuralã la toate nivelurilor de guvernare (naþional, regional, local).  

2. DE LA ROMA LA MAASTRICHT ªI DINCOLO. EVOLUÞIA POLITICII
DE DEZVOLTARE REGIONALÃ ªI DE COEZIUNE A UE 

Cu excepþia unei referinþe generale la necesitatea consolidãrii unitãþii economice dintre
statele membre, tratatul fondator de la Roma (1957) nu oferã un mandat explicit pentru
adoptarea unei politici CE de dezvoltare regionalã ºi de coeziune. Nu este vorba numai
de faptul cã statele membre fondatoare, cu excepþia regiunilor sudice ale Italiei, nu
aveau disparitãþi economice ºi sociale semnificative. A fost nevoie de 18 ani ca politica
regionalã sã avanseze pe agenda politicã a CE, datoritã primei extinderi care includea
state membre (Marea Britanie ºi Irlanda) cu probleme considerabile de dezvoltare
economicã ºi socialã, cuplate cu o încetinire a dezvoltãrii economice datorate crizei
petroliere din anii '70. 

La început, politica de dezvoltare regionalã avea un explicit caracter redistributiv. În
1975 a fost înfiinþat un Fond European de Dezvoltare Regionalã (FERD) care sã
contribuie la proiectele de dezvoltare lansate de guvernele naþionale. S-a înþeles repede
cã acest concept minimalist avea deficienþe serioase. Numeroase proiecte erau
cofinanþate de FERD în baza unui sistem de cote naþionale fãrã prioritãþi explicite de
dezvoltare pe termen lung ºi fãrã efect de multiplicare. 

Necesitatea unei reforme radicale a sistemului de distribuþie s-a cristalizat dupã
extinderea sudicã, prin includerea Greciei (1981), a Spaniei ºi a Portugaliei (1986), toate
considerabil în urmã faþã de media PIB-ului CE de atunci1. Grecia a negociat cu Comisia
introducerea unor instrumente economice specifice Sudului pentru a contrabalansa
presiunile economice ºi concurenþiale datorate aderãrii Spaniei ºi Portugaliei, ambele cu
o orientare economicã similarã a sectoarelor primare ºi secundare ale economiei lor.
Introducerea Programelor Integrate Mediteraneene (PIM) pentru perioada 1986-1992 a
oferit Comisiei prima oportunitate de a experimenta abordãri inovatoare privind atât
conþinutul politicilor, cât ºi metodele ºi cerinþele ataºate punerii lor în aplicare. În
conformitate cu teoriile dezvoltãrii economice endogene, intervenþiile de politicã erau
orientate spre dotarea actorilor productivi locali în direcþia îmbunãtãþirii calitãþii
capitalului uman (dezvoltarea aptitudinilor forþei de muncã, corespondenþa dintre
aptitudini ºi cererea de forþã de muncã), îmbunãtãþirii accesului la piaþã prin proiecte de
infrastructurã, inovãrii prin sprijinirea cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice ºi a
schimbãrilor structurale. 

Adoptarea Programului Pieþei Unice Europene în 1986 ºi semnarea Actului Unic
European în 1986 au semnificat o nouã erã pentru politicile de dezvoltare regionale din
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CE. Eliminarea barierelor în calea comerþului ºi libera circulaþie a persoanelor,
capitalului ºi serviciilor au fost însoþite de preocupãri privind capacitatea regiunilor
defavorizate de a face faþã presiunilor concurenþiale ale pieþei. Atunci a fost prima datã
când instituþiile comunitare au primit un mandat explicit de a urmãri dezvoltarea
regionalã printr-un articol din noul tratat care ridicã coeziunea economicã ºi socialã,
precum ºi necesitatea de a reduce „disparitãþile dintre diferitele regiuni ºi înapoierea
regiunilor defavorizate" (articolul 130a TCE) la rangul de obiectiv principal al CE. 

Succesivele tratate CE de la Maastricht (1992) ºi Amsterdam (1994) au reconfirmat
centralitatea acestor obiective. Aceste evoluþii au fost însoþite de introducerea unor
instrumente financiare noi, dublându-se alocaþiile bugetare dedicate diverselor fonduri
structurale (pachetul Delors I, care a fost urmat în 1994 de un al doilea pachet Delors).

Totuºi cea mai interesantã evoluþie a fost instituþionalizarea unor inovaþii semnificative
ale sistemului de distribuire a intervenþiilor structurale, furnizând Comisiei o marjã
considerabilã pentru urmãrirea unor obiective de dezvoltare autentic europene. Dupã
cum se va demonstra în urmãtoarea secþiune, aceste evoluþii au avut repercusiuni
semnificative asupra echilibrului de putere dintre guvernele naþionale, actorii
subnaþionali ºi instituþiile CE ºi au stimulat apariþia, deºi nu întotdeauna consensualã, a
unui sistem mai cooperativ de guvernare multi-nivel în privinþa formulãrii politicilor.

3. FONDURILE STRUCTURALE ªI DOMENIILE DE APLICARE ALE
ACESTORA 

Înainte de a analiza principiile fundamentale care guverneazã aplicarea fondurilor
structurale, este esenþial sã oferim o descriere mai detaliatã a diferitelor instrumente
financiare ºi a mãsurilor ºi acþiunilor de politicã orientate spre atenuarea disparitãþilor
socio-economice dintre regiunile europene. În prezent, existã ºase instrumente
financiare distincte care urmãresc o gamã largã de obiective de politicã orientate spre
promovarea coeziunii economice ºi sociale.

a) Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FERD), creat în 1975, este principalul
vehicul al politicilor de dezvoltare regionalã. Obiectivul sãu principal este promovarea
coeziunii economice ºi sociale prin corectarea principalelor dezechilibre regionale ºi
prin contribuþia la dezvoltarea ºi conversia regiunilor. Printre operaþiunile sale se
numãrã urmãtoarele obiective de dezvoltare:

• Investiþii productive pentru crearea ºi salvgardarea locurilor de muncã durabile;
• Investiþii în infrastructurã;
• Dezvoltarea potenþialului endogen prin mãsuri de sprijinire a dezvoltãrii locale ºi

a iniþiativelor locale de ocupare a forþei de muncã, precum  ºi a activitãþilor
întreprinderilor mici ºi mijlocii. Aceastã asistenþã este orientatã cãtre serviciile
pentru întreprinderi, transferul de tehnologie, dezvoltarea instrumentelor de
finanþare, ajutorul direct pentru investiþii, furnizarea de infrastructurã localã ºi
sprijinirea structurilor care oferã servicii de vecinãtate;

• Investiþii în educaþie ºi sãnãtate.
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b) Fondul Social European (FSE), creat în 1957, este unul din cele mai vechi
instrumente financiare la dispoziþia instituþiilor CE, fiind orientat cãtre facilitarea liberei
circulaþii a persoanelor pe piaþa europeanã a forþei de muncã. În prezent, obiectivul sãu
principal este de a promova ocuparea forþei de muncã prin:

• Elaborarea unor politici active de combatere a ºomajului, prevenire a ºomajului
pe termen lung ºi furnizare de sprijin pentru cei care intrã sau reintrã pe piaþa
forþei de muncã;

• Promovarea includerii sociale ºi a ºanselor egale pentru toþi;
• Dezvoltarea educaþiei ºi a formãrii ca parte a unei politici de învãþare permanentã;
• Promovarea unei forþe de muncã adaptabile ºi calificate, sprijinirea inovaþiei în

organizarea muncii, sprijinirea întreprinzãtorilor ºi a creãrii de locuri de muncã ºi
susþinerea potenþialului uman în cercetare, ºtiinþã ºi tehnologie;

• Îmbunãtãþirea participãrii femeilor pe piaþa forþei de muncã.

c) Fondul European de Orientare ºi Garantare Agricolã (FEOGA), creat în 1962,
este unul din cele mai vechi ºi mai semnificative instrumente din punct de vedere
bugetar, deoarece concentreazã aproximativ 40% din bugetul CE. Este împãrþit în
secþiunile Garantare ºi Orientare, prima atrãgând cea mai mare parte a angajamentelor
financiare, deoarece urmãreºte sã asiste Politica Agricolã Comunã a CE (PAC) prin

• Cheltuieli pentru organizãrile comune ale pieþelor agricole;
• Mãsuri de dezvoltare ruralã care însoþesc susþinerea pieþei;
• Cheltuieli veterinare ºi mãsuri de informare legate de PAC;

Secþiunea Orientare are o dimensiune teritorialã mai explicitã, urmãrind sã promoveze
dezvoltarea zonelor rurale din cadrul regiunilor defavorizate ale CE, prin intervenþii
direct destinate sã furnizeze:

• Investiþii în fermele agricole (modernizare, reducerea costurilor de producþie,
calitatea produselor ºi mediu);

• Ajutor pentru tinerii fermieri ºi formare profesionalã;
• Ajutor pentru pensionarea anticipatã;
• Compensaþii pentru zonele defavorizate;
• Mãsuri agro-ecologice;
• Prelucrarea ºi comercializarea produselor agricole;
• Dezvoltarea ºi utilizarea optimã a pãdurilor;
• Dezvoltarea zonelor rurale prin furnizarea de servicii, sprijin pentru economia

localã, încurajarea turismului ºi a activitãþilor artizanale;

d) Instrumentul financiar de orientare piscicolã (IFOP), creat în 1993, cu scopul
principal de a contribui la un echilibru durabil între resursele piscicole ºi exploatarea
acestora, de a mãri competitivitatea structurilor ºi de a dezvolta întreprinderi viabile în
sector, de a îmbunãtãþi valoarea adãugatã a produselor piscicole ºi de acvaculturã ºi de
a revitaliza zonele dependente de acestea prin asistenþã financiarã orientatã cãtre:

• Adaptarea industriei piscicole;
• Modernizarea flotei;
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• Dezvoltarea acvaculturii;
• Protecþia zonelor marine;
• Facilitãþi pentru porturile pescãreºti;
• Prelucrarea ºi comercializarea produselor piscicole;
• Promovarea produselor;

e) Fondul de Coeziune, creat în 1992, face parte din noua generaþie de instrumente
financiare. Obiectivul sãu este de a ajuta þãrile care se calificã pentru asistenþã (în acel
moment erau incluse Spania, Portugalia, Irlanda ºi Grecia) sã îndeplineascã criteriile de
convergenþã pentru Uniunea Economicã ºi Monetarã ºi în acelaºi timp sã continue sã
investeascã în infrastructurã. Operaþiunile sale actuale sunt orientate cãtre consolidarea
capacitãþilor anumitor state membre de a realiza o armonizare rapidã a regimurilor de
reglementare internã cu anumite politici CE care impun considerabile costuri de
adaptare. Printre acestea se numãrã douã obiective fundamentale de politicã, respectiv:

• Sprijinirea atingerii obiectivelor politicii comunitare de mediu prin finanþarea
unor proiecte de mediu pe scarã mare;

• Sprijinirea îmbunãtãþirii infrastructurii de transport prin proiecte de finanþare
destinate înfiinþãrii sau dezvoltãrii infrastructurilor de transport ºi îmbunãtãþirii
accesului la reþelele transeuropene (RTE).

f) Iniþiativele comunitare (IC) au fost introduse iniþial de reformele din 1988 ale
regulamentelor privind fondurile structurale. Caracteristica distinctivã a acestora este cã
furnizeazã Comisiei libertatea de a acþiona independent de guvernele centrale, orientând
asistenþa structuralã cãtre domenii pe care le considerã importante sau esenþiale pentru
promovarea coeziunii economice ºi sociale. În ciuda semnificaþiei financiare limitate a
acestora în comparaþie cu instrumentele prezentate mai sus, IC au fost utilizate de
Comisie ca mecanisme flexibile care permit experimentarea unor mãsuri ºi acþiuni
inovatoare care se deosebesc substanþial de cele incluse în programele politicilor
tradiþionale2. Remarcabila marjã de manevrã acordatã Comisiei în privinþa determinãrii
unilaterale a conþinutului IC a oferit acesteia ºansa, deºi limitatã, de a îºi extinde agenda
politicã în domenii în care nu existã un mandat explicit al tratatului (de exemplu,
politica urbanã). Totuºi cea mai profundã inovaþie din domeniu este strategia Comisiei
de a viza mai degrabã nivelul local, nu cel regional. Reformele succesive ale
regulamentelor referitoare la fondurile structurale au modificat numãrul de programe
adoptate în cadrul IC de la doisprezece iniþial, în perioada 1988-1994, la treisprezece
pentru perioada 1994-1999, iar în prezent numai la patru, în încercarea de a promova
coerenþa ºi coordonarea eforturilor de dezvoltare.

Aceste programe se concentreazã pe:

• Cooperarea transnaþionalã, transfrontalierã ºi interregionalã (INTERREG);
• Conversia economicã ºi socialã a oraºelor ºi zonelor urbane în crizã (URBAN II);
• Dezvoltarea ruralã conectatã la reforma PAC (LEADER+);
• Combaterea inegalitãþilor ºi discriminãrilor pe piaþa forþei de muncã (EQUAL).
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4. PRINCIPII ªI OBIECTIVE 

Aceste instrumente financiare eterogene sunt coordonate printr-un numãr de principii
care guverneazã selectarea zonelor eligibile ºi procesul de formulare, punere în aplicare,
monitorizare ºi evaluare a politicilor la toate nivelurile implicate în proces (UE,
naþional, regional, local). Aceste principii au fost schiþate prima datã cu ocazia
reformelor din 1988 ale fondurilor structurale ºi au fost reconfirmate ºi îmbogãþite cu
noi elemente în cursul tuturor reformelor ulterioare.

În forma lor actualã, acestea includ:

a) Principiul concentrãrii geografice a asistenþei structurale în domeniile prioritare.
Asistenþa structuralã vizeazã zone geografice definite printr-o combinaþie de criterii
economice ºi demografice (PIB pe locuitor ºi populaþie) pentru a mãri eficienþa acesteia.
Numãrul de domenii prioritare s-a modificat în timp. În prima perioada de programare
(1988-1994) au existat ºase domenii prioritare. Agenda 2000 a inclus reforme
semnificative ale sistemului de distribuire a asistenþei structurale vizând îmbunãtãþirea
eficienþei ºi eficacitãþii acesteia, ca rãspuns la anticipata extindere spre est a UE.
Domeniile prioritare au fost reduse la trei. Acestea sunt:

Obiectivul 1: Promovarea dezvoltãrii ºi ajustãrii structurale a regiunilor a cãror
dezvoltare a rãmas în urmã (pentru regiunile sub 75% din PIB-ul pe cap de locuitor al
UE); 

Obiectivul 2: Sprijinirea conversiei economice ºi sociale a domeniilor cu dificultãþi
structurale (zone industriale ºi rurale cu ºomaj pe termen lung ºi/sau niveluri ridicate de
sãrãcie);

Obiectivul 3: Adaptarea ºi modernizarea politicilor ºi sistemelor de educaþie, formare
ºi ocupare3.

b) Principiul programãrii. Acest principiu semnificã îndepãrtarea de ideea finanþãrii
proiectelor individuale ºi cere elaborarea, la nivelurile UE, naþionale ºi regionale, a unor
programe de dezvoltare multianuale care sã includã un set de mãsuri ºi acþiuni
interconectate care sã abordeze în mod cuprinzãtor toate faþetele necesitãþilor de
dezvoltare teritorialã. În cadrul politicilor regionale, programarea multianualã include
elaborarea cadrelor comunitare de sprijin care specificã obiectivele largi la nivelul UE
ºi detalierea lor prin programe operaþionale regionale ºi programe sectoriale orizontale.
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3 În propunerile actuale ale Comisiei pentru perioada de programare 2007-2013, concentrarea geograficã este
reorganizatã în trei domenii prioritare cu un conþinut uºor diferit. Acestea sunt:

a) Convergenþa þãrilor ºi regiunilor (regiuni cu un PIB sub 75% din media UE) ºi regiunile vizate de
efectul statistic, respectiv 33% din populaþia Uniunii. Acest obiectiv va fi finanþat de FERD, FSE ºi
Fondul de Coeziune;
b) Competitivitatea regionalã ºi ocuparea forþei de muncã: întãrirea atractivitãþii ºi asigurarea apariþiei
schimbãrilor socio-economice în alte regiuni (finanþate de FERD ºi FSE);
c) Cooperarea teritorialã europeanã: transfrontalierã, transnaþionalã ºi interregionalã (FERD).



c) Principiul parteneriatului. Acest principiu este cea mai semnificativã inovaþie de
politicã a reformelor din 1988 ale regulamentelor fondurilor structurale, cu repercusiuni
semnificative pentru echilibrul puterii între diferitele niveluri de guvernare implicate în
proces. Regulamentele relevante definesc parteneriatul ca o strânsã cooperare ºi
consultare între Comisie, statul membru în cauzã ºi autoritãþile competente desemnate
de acestea din urmã la nivel naþional, regional, local sau la alte niveluri. 

În practicã, parteneriatul instituie un proces administrativ prin care autoritãþile implicate
ºi partenerii sociale de la toate nivelurile de guvernare coopereazã pentru a formula
planuri de dezvoltare regionalã, pentru a le operaþionaliza ºi pentru a monitoriza
punerea lor în aplicare. 

Începând cu 1988, parteneriatul a fost considerat un aranjament procedural major
utilizat de Comisia Europeanã pentru a contesta modalitãþile în care politicile de
dezvoltare teritorialã erau formulate ºi puse în aplicare la nivel intern. Principiul a
deschis oportunitãþi nebãnuite de participare la procesul de formulare a politicilor
pentru o gamã largã de actori guvernamentali ºi neguvernamentali. 

În evoluþia principiului parteneriatului, revizuirea din 1999 a regulamentelor fondurilor
structurale oferã o redefinire radicalã a împãrþirii responsabilitãþilor între toþi actorii
implicaþi în procesul de punere în aplicare. Aceastã redefinire include reformarea
principiului parteneriatului, în douã scopuri. În primul rând, sã instituie o divizare mai
clarã a responsabilitãþilor între Comisie ºi statele membre în procesul de punere în
aplicare. În al doilea rând, sã promoveze „adâncirea ºi lãrgirea” principiului
parteneriatului cu o participare mai activã a reprezentanþilor regionali ºi locali, precum
ºi a partenerilor sociali, la toate nivelurile de aplicare (programare, punere în aplicare,
monitorizare, control ºi evaluare).  

În acest context, propunerile Comisiei oferã responsabilitãþi mai largi statelor membre
în privinþa aplicãrii principiilor de bazã care guverneazã punerea în aplicare a fondurilor
structurale, pentru a îmbunãtãþi eficienþa, eficacitatea ºi transparenþa. Comisia pãstreazã
numai un rol de supraveghere în acest proces. Aceasta garanteazã cã intervenþiile
structurale sunt în conformitate cu interesele comunitare, prin implicarea sa în
programarea strategicã, monitorizare, evaluare ºi control financiar, ºi vegheazã ca
asistenþa relevantã sã contribuie la reducerea disparitãþilor regionale (articolul 130a
TCE).

d) Principiul adiþionalitãþii. În conformitate cu principiul subsidiaritãþii,
adiþionalitatea instaureazã un cadru de cofinanþare între fondurile CE ºi cele naþionale,
pentru ca politicile europene de dezvoltare sã nu devinã simple substitute ale eforturilor
naþionale de dezvoltare. În practicã, adiþionalitatea este verificatã în trei etape ale
procesului de formulare a politicilor:

– Ex ante: în cadrul negocierilor pentru detalierea programelor cadru de asistenþã
naþionalã ºi regionalã. În aceastã etapã sunt convenite obligaþiile de cofinanþare
dintre Comisie ºi statele membre;  
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–La jumãtatea intervalului: în mod normal, trei ani de la aprobarea iniþialã. În
aceastã etapã sunt monitorizate obligaþiile contractuale ºi este confirmatã
adiþionalitatea. Statele membre au o flexibilitate limitatã în revizuirea acordurilor
anterioare în cazul unor circumstanþe economice nefavorabile. Totuºi sunt
posibile anumite revizuiri ale nivelului vizat în cazurile în care situaþia
economicã a dus la evoluþii ale veniturilor publice diferite în mod semnificativ
de cele anticipate în momentul verificãrii ex ante. Acestea sunt aplicate în cazul
în care existã o scãdere de cel puþin 5% a veniturilor publice. Este esenþial de
menþionat cã, în cazurile unor discrepanþe nejustificate între acordurile de
cofinanþare iniþiale Comisia are dreptul de a iniþia suspendarea noilor
angajamente financiare pânã în momentul în care contribuþia naþionalã atinge
nivelul prevãzut în acordurile iniþiale;

–Sfârºitul perioadei, când este confirmatã adiþionalitatea totalã. Aceastã verificare
finalã serveºte ca bazã de negociere între Comisie ºi autoritãþile naþionale pentru
urmãtoarele programe de programare.

e) Principiul eficienþei ºi eficacitãþii, care include o gamã largã de aspecte legate de
monitorizarea, evaluarea ºi controlul financiar al operaþiunilor fondurilor structurale.
Obiectivul sãu principal este de a institui mecanisme care sã garanteze utilizarea
eficientã, efectivã ºi transparentã a fondurilor structurale.  

Procedura de monitorizare are douã componente. În primul rând, monitorizarea
continuã care are loc anual prin cooperarea dintre Comisie ºi  autoritatea de gestionare
pentru chestiunile de gestiune ºi între Comisie ºi autoritãþile de control pentru aspectele
de control financiar. Rezultatele sunt prezentate în rapoarte de punere în aplicare anuale,
intermediare ºi finale care oferã o privire de ansamblu asupra progresului înregistrat în
privinþa urmãtoarelor aspecte:

• Punerea în aplicare a asistenþei din punct de vedere financiar pentru fiecare
mãsurã (cheltuieli ºi plãþi primite);

• Progresul în privinþa unor indicatori ºi obiective cuantificate;
• Schimbãri relevante ale condiþiilor socio-economice;
• Progrese privind eficacitatea (monitorizare, evaluare, gestiune, utilizarea

asistenþei tehnice, sistem de informare ºi publicitate);
• Progrese privind compatibilitatea cu politicile comunitare. Printre aceste se

numãrã verificarea de cãtre un departament precis desemnat (de autoritatea de
gestionare, prin delegare) a compatibilitãþii practicilor ºi procedurilor utilizate
pentru aplicarea programelor fondurilor structurale cu legislaþia CE privind
achiziþiile publice, ajutoarele de stat, normele de eligibilitate, cerinþele de
informare ºi publicitate, legislaþia de mediu, egalitatea de tratament ºi
compatibilitatea generalã cu obiectivele largi ale UE în privinþa unei „economii
a cunoaºterii” durabile ºi competitive ºi în privinþa strategiei de ocupare a forþei
de muncã a UE. Mai mult, pentru Fondul de Coeziune, cerinþele de condiþionare
sunt legate de respectarea criteriilor de la Maastricht de convergenþã
macroeconomicã. În cazurile în care statele membre nu îndeplinesc unul sau
mai multe dintre criteriile de mai sus, Comisia poate iniþia procesul de
suspendare temporarã a angajamentelor financiare. 
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Procedura de evaluare se desfãºoarã în cursul a trei etape.

– Ex-ante, ca parte a formulãrii planurilor de dezvoltare naþionale ºi regionale. În
aceastã etapã, autoritãþile de planificare raporteazã efectele asistenþei fondurilor
structurale, punând accentul pe impactul lor asupra ocupãrii forþei de muncã,
impactul de mediu ºi egalitatea între bãrbaþi ºi femei;

• Evaluarea la jumãtatea intervalului este întreprinsã de autoritãþile de gestionare
desemnate pentru fiecare program, utilizând experþi independenþi. Obiectivul este
de a evalua efectele asistenþei structurale ºi de a sugera modificãri ale
programelor în cazurile în care anumite mãsuri ºi acþiuni nu au reuºit sã atingã
rezultatele anticipate;

• Evaluarea ex-post, la sfârºitul perioadei de programare, este principalul
mecanism de feedback cãtre Comisie ºi autoritãþile naþionale, în vederea
reprogramãrii.

Controalele financiare ºi de gestiune stabilesc sisteme eficiente de control financiar
pentru a preveni ºi corecta neregulile ºi pentru a asigura conformitatea cu dreptul
comunitar a programelor de asistenþã structuralã ºi a proceselor utilizate pentru
aplicarea lor. Printre acestea se numãrã instituirea unor sisteme adecvate de raportare
bazate pe metodologii comune de schimb electronic de informaþii care asigurã
schimburi prompte de date pentru planurile financiare ºi plãþi. 

Principiile contabile prevãd fie sisteme contabile separate pentru contribuþiile UE ºi cele
naþionale la programe, fie o codificare adecvatã, astfel încât adiþionalitatea sã fie uºor
de verificat. Autoritãþile naþionale de control sunt obligate sã furnizeze Comisiei
informaþii cu privire la datele financiare agregate ºi la datele agregate referitoare la
progresul mãsurilor, respectiv indicatori de performanþã, transmiºi de trei ori pe an,
pentru a justifica solicitarea plãþilor. În baza calitãþii acestor informaþii, Comisia este
rãspunzãtoare de controlarea eficienþei sistemelor de control financiar prin verificãri la
faþa locului ºi prin iniþierea suspendãrii sau anulãrii plãþilor.

5. PROVOCÃRI ªI OPORTUNITÃÞI PENTRU NOILE STATE MEMBRE UE 

În iulie 2004, Comisia Europeanã a adoptat cadrul legislativ pentru reforma politicii de
coeziune pe perioada 2007-2013. Noile regulamente cadru reitereazã principiile
fundamentale care guverneazã punerea în aplicare a programelor fondurilor structurale,
dar pun în mare mãsurã accentul pe o abordare simplificatã ºi mai precisã, oferind o
marjã de manevrã considerabilã autoritãþilor naþionale în ceea ce priveºte definirea
principalelor obiective de dezvoltare, rezervând însã Comisiei competenþe în privinþa
chestiunilor legate de controale financiare, transparenþã ºi responsabilitate. Deºi
angajamentele financiare exacte încã nu au fost finalizate, propunerile Comisiei prevãd
alocarea a 336.3 miliarde € pe o perioadã de 7 ani. Obiectivul programelor va fi de a
sprijini competitivitatea ºi creºterea într-o Uniune extinsã, conform strategiilor
Lisabona ºi Göteborg de dezvoltare economicã durabilã ºi competitivitate.
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În ciuda angajamentelor financiare relativ limitate orientate cãtre noile state membre în
comparaþie cu extinderile anterioare, principiile prezentate mai sus ºi noul cadru de
funcþionare pentru perioada 2007-2013 reprezintã o oportunitate unicã pentru noile state
membre de a-ºi moderniza ºi raþionaliza structurile ºi tipurile de politici interne ºi de a
consolida capacitãþile instituþionale interne de absorbire a asistenþei financiare UE. 

Politicile structurale ale UE genereazã factorii favorizanþi ai unei reforme instituþionale
efective. Acestea oferã asistenþã economicã, modele normative de referinþã, structuri
instituþionale pentru difuzarea celor mai bune practici ºi învãþarea din experienþa altor
parteneri UE, precum ºi stimulente pentru adaptarea instituþionalã prin cerinþe precise
de condiþionare ataºate absorbþiei asistenþei financiare. 

Aceste stimulente se referã în primul rând la adaptarea conþinutului politicilor de
dezvoltare regionalã urmãrite la toate nivelurile de guvernare în vederea includerii unei
abordãri mai cuprinzãtoare care îmbinã amenajarea teritoriului cu dezvoltarea
economicã ºi socialã. 

Al doilea tip de stimulente se referã la ajustarea instrumentelor utilizate în politicile de
dezvoltare teritorialã pentru a include nu numai reglementãri juridice, ci ºi stimulente
pentru dezvoltarea resurselor umane, revitalizarea zonelor urbane ºi modernizarea bazei
economice locale. 

În al treilea rând, putem menþiona stimulentele pentru ajustarea structurilor
instituþionale de formulare ºi punere în aplicare a politicilor de dezvoltare regionalã la
toate nivelurile de guvernare. La nivel central, politicile de dezvoltare regionalã ale UE
pun în discuþie practicile fragmentate de formulare ale politicilor ºi lipsa unor legãturi
consolidate de cooperare interministerialã. La nivel local, actorii subnaþionali sunt
expuºi provocãrilor de adaptare a aparatului lor instituþional în vederea dezvoltãrii
capacitãþii organizaþionale ºi obþinerii de resurse sub forma finanþãrii, experienþei ºi
expertizei, pentru facilitarea unei puneri în aplicare efective.

În sfârºit, politicile de dezvoltare regionalã ale UE pun sub semnul întrebãrii structurile
fragmentate ale guvernãrii teritoriale, tinzând mai mult cãtre o abordare mai cooperativã
prin formularea unor parteneriate locale efective cu alþi actori locali interesaþi în
dezvoltarea teritorialã economicã ºi socialã. 
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CAPITOLUL 14

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII  DE DEZVOLTARE
REGIONALÃ – EXPERIENÞA REPUBLICII SLOVACE

Silvia Matúšová*

1. LECÞII ÎNVÃÞATE DIN ASISTENÞA UE DE PREADERARE PENTRU
SLOVACIA

Pregãtirile de aderare ale Slovaciei au fost facilitate de instrumentele de preaderare.
Asistenþa de preaderare s-a îndreptat spre construirea capacitãþii, armonizarea
legislativã ºi dezvoltarea economicã (programul PHARE), consolidarea transportului ºi
a mediului (ISPA) ºi sprijinirea dezvoltãrii rurale ºi a agriculturii (SAPARD).

În principiu, programele de preaderare au contribuit la progresul coordonãrii,
programãrii, monitorizãrii, evaluãrii ºi gestiunii financiare, precum ºi la îmbunãtãþirea
capacitãþilor administrative pentru managementul ciclului de proiect (punerea în
aplicare a proiectelor). Unitatea de Coordonare a Asistenþei (organ administrativ),
gestionatã de Coordonatorul Naþional al Asistenþei, a început în 1996 sã coordoneze
asistenþa UE la nivel naþional ºi a dezvoltat treptat o expertizã în acest domeniu.  Printre
efectele pozitive se numãrã, de asemenea, experienþa câºtigatã ºi mãrirea capacitãþii de
absorbþie. Au fost înfiinþate treptat agenþii de implementare pentru proiecte PHARE,
ISPA ºi SAPARD, acestea specializându-se treptat în administrarea proiectelor
individuale.  Aceste agenþii sunt Oficiul de Plãþi ºi Contractare Phare, Agenþia de
Sprijin al Dezvoltãrii Regionale, Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltarea IMM, Agenþia
de Implementare a Proiectelor de Investiþie în Mediu, Agenþia de Implementare a Cãilor
Ferate Slovace, Agenþia de Implementare a Administraþiei Drumurilor din Slovacia ºi
Agenþia de Plãþi SAPARD. Fondul Naþional care funcþioneazã în cadrul Ministerului de
Finanþe s-a specializat în managementul financiar al fondurilor UE în Republica
Slovacã.

În ceea ce priveºte capacitatea de absorbþie, Slovacia a putut sã utilizeze pânã la 95%
din fondurile PHARE, începând cu anul 1998, 95% din fondurile SAPARD, începând
cu anul 2002 si pânã la 120% din fondurile ISPA, începând cu anul 2000.

În ceea ce priveºte agenþiile de implementare, personalul administrativ a crescut de-a
lungul întregii perioade de preaderare.  Totuºi remuneraþia scãzutã a administratorilor a
fãcut dificilã recrutarea de personal având cunoºtinþele ºi experienþa profesionalã
necesare. Aceasta a dus la probleme legate de programarea eficientã ºi de punerea în
aplicare viabilã.  În special tinerii administratori s-au mutat în sectorul privat la puþin
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timp dupã ce au câºtigat suficientã experienþã în sectorul public. 

Monitorizarea situaþiei punerii în aplicare a proiectelor a fost realizatã de Unitatea
Naþionalã de Coordonare ºi de experþi externi în monitorizare ºi evaluare.  Evaluarea
provizorie la nivelul rezultatelor obþinute în cazul proiectelor PHARE selectate a fost
realizatã în anii 2001-2002 de evaluatori contractaþi de UE în cooperare cu
Reprezentantul Naþional de Evaluare. Totuºi nu s-a fãcut nici o evaluare de ansamblu a
instrumentelor de preaderare de cãtre autoritãþile naþionale sau de evaluatori
independenþi.  Deci e dificil de stabilit cu certitudine impactul economic real al
asistenþei UE de preaderare asupra dezvoltãrii economice generale a Slovaciei.   

Absenþa evaluãrii utilizãrii fondurilor UE in perioada de preaderare s-a dovedit a fi un
punct slab în formularea unei strategii coerente de politicã regionalã care ar fi putut
servi ca bazã pentru negocierile din cadrul capitolului 21. 

2. REFORMA ADMINISTRAÞIEI PUBLICE ÎN SLOVACIA

Una din mãsurile de bazã care au fost realizate în mod necesar în corelaþie cu pregãtirea
þãrii pentru Fondurile Structurale si Fondurile de Coeziune a fost descentralizarea ºi
modernizarea administraþiei publice. Administraþia publicã moºtenitã de la regimul
precedent era caracterizatã printr-un grad înalt de centralizare ºi un grad redus de
implicare a regiunilor în procesul decizional referitor la planurile ºi programele de
dezvoltare.  

Legislaþia UE nu conþine nici o prevedere obligatorie care sã schiþeze principiile
administraþiei publice. Caracteristicile principale ale unei administraþii publice
operaþionale din punctul de vedere al capitolului 21 (Politica regionalã) sunt
determinate de doi factori.  În primul rând, administraþia publicã trebuie sã fie capabilã
sã gestioneze administrarea fondurilor UE conform regulilor date. În al doilea rând,
administraþia publicã trebuie sã respecte principiul subsidiaritãþii.  

Strategia pentru Administraþia Publicã din 1999 a fost primul pas pentru modernizarea
administraþiei publice din Slovacia. A inclus urmãtoarele mãsuri legislative ºi non-
legislative:

• Modificarea Constituþiei Republicii Slovace din 2001 a creat baza punerii în
aplicare a reformei administraþiei publice;

• Legea autoguvernãrii unitãþilor teritoriale de nivelul 1 (2001) a legalizat
înfiinþarea în þarã a 8 provincii autoguvernate ºi a identificat competenþele
acestora, relaþiile faþã de organismele administraþiei publice de stat, municipalitãþi
ºi alte entitãþi legale, precum ºi finanþarea;

• Legea privind transferul unor competenþe de la administraþia publicã localã cãtre
municipalitãþi ºi unitãþile teritoriale de prim rang (2001) a oferit cadrul legal
pentru transferul a mai mult de 300 de competenþe de la serviciile districtuale ºi
regionale cãtre municipalitãþi ºi regiunile autoguvernate, inclusiv competenþele în
domeniul amenajãrii teritoriului ºi a dezvoltãrii regionale;  
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• Printre alte legi ºi modificãri în cadrul reformei administraþiei publice, cele mai
importante s-au referit la Legea guvernãrii municipale, Legea regulilor bugetare,
Legea privind proprietatea unitãþilor teritoriale de prim rang ºi modificarea Legii
privind proprietatea municipalitãþilor.  

3. CONSTRUCÞIA INSTITUÞIONALÃ ªI CONSTRUCÞIA CAPACITÃÞII
ADMINISTRATIVE ÎN POLITICA REGIONALÃ DIN SLOVACIA

În perioada de preaderare, construirea capacitãþilor a fost accentuatã în mod explicit în
mai multe rapoarte ale Comisiei referitoare la pregãtirea Slovaciei de a îndeplini
obligaþiile ce decurgeau din aderarea la UE.  Cerinþa generalã a Comisiei a constat în
solicitarea ca administraþia publicã sã demonstreze capacitatea de a implementa acquis-
ul.  Prioritatea strategicã a fost creºterea calitãþii administraþiei publice, a structurilor ºi
competenþelor legate de politica regionalã ºi de coeziune, care trebuiau sã fie complet
operaþionale ºi capabile sã aplice regulamentele ºi procedurile UE pentru fondurile
structurale. 

În 2002, guvernul slovac a adoptat un decret referitor la accelerarea construirii
structurilor manageriale ºi administrative pentru fondurile UE la nivel central ºi
regional; acesta privea în principal unitãþile de administrare ºi management al fondurilor
structurale din cadrul Ministerului de Finanþe si unitãþile pentru pregãtirea programelor
operaþionale (din toate ministerele de resort), precum ºi comitetele de monitorizare.
Aceasta a însemnat includerea unei noi agende specializate, luând în considerare
metodologia ºi cerinþele UE (pregãtirea programelor operaþionale, stabilirea sistemului
de punere în aplicare, stabilirea regulilor ºi procedurilor pentru selecþia proiectelor,
pentru fluxurile de numerar ºi mecanismele de co-finanþare, controlul financiar,
mãsurile rectificative) ºi accentuând necesitatea consolidãrii capitalului uman în
ministerele de resort ºi organismele administraþiei publice centrale, precum ºi formarea
funcþionarilor publici.      

Procesul de construcþie instituþionalã nu a însemnat doar înfiinþarea sau restructurarea
instituþiilor naþionale prin intermediul schimbãrilor legislative.  A presupus ºi crearea
unei capacitãþi instituþionale bazate pe selecþia funcþionarilor publici adecvaþi, formarea
ºi pregãtirea acestora, asigurarea mijloacelor financiare, materiale ºi tehnice,
managementul operaþional, dezvoltarea capacitãþilor de control ºi evaluare, în special în
procesul de învãþare aplicatã. 

În baza Legii privind competenþele organismelor administraþiei publice locale,
dezvoltarea regionalã ºi coordonarea politicii regionale au revenit Ministerului
Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Regionale. Deoarece politica regionalã în sine reprezintã
un domeniu mai larg, care acoperã ºi alte sectoare, dezvoltarea generalã a politicii
regionale, dezvoltarea documentelor de programare ºi punerea în aplicare a politicii
regionale sunt împãrþite ºi cu alte ministere din Slovacia (Ministerul Mediului,
Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor, Poºtei ºi Telecomunicaþiilor,
Ministerul de Finanþe, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale ºi
Familiei ºi Ministerul Educaþiei).
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Coordonarea inter-ministerialã a fost pusã în aplicare prin intermediul Consiliului
Guvernamental pentru Politica Regionalã, prin intermediul reuniunilor de coordonare
ºi prin intermediul Comitetului Pregãtitor pentru Fondurile Structurale ale UE. Ultimul
comitet trebuia sã coordoneze elaborarea Planului Naþional de Dezvoltare.  Dupã
aderarea la UE a fost transformat în Comitetul pentru Fondurile Structurale ºi Fondul
de Coeziune ºi serveºte ca organism ce coordoneazã gestiunea ºi punerea în aplicare a
Planului Naþional de Dezvoltare.

Nivelurile regionale ºi locale sunt reprezentate de organisme de autoguvernare.
Dezvoltarea conceptelor ºi strategiilor a revenit în competenþa acestor organisme
regionale, care au fost înfiinþate în 2002 ºi au început sã realizeze programele de
dezvoltare economicã ºi socialã a regiunilor. De asemenea, aceste organisme
coordoneazã activitãþile tuturor actorilor implicaþi în dezvoltarea regionalã; ei realizeazã
monitorizarea ºi evalueazã dezvoltarea de pe teritoriul regiunii. Municipalitãþile din
cadrul unei regiuni trebuie sã elaboreze împreunã programul de dezvoltare economicã
ºi socialã, în conformitate cu Legea privind sprijinirea dezvoltãrii regionale. 

„Principiul parteneriatului”, ca principiu cheie al politicii regionale, se referã la
colaborarea tuturor actorilor implicaþi (respectiv organismele administraþiei publice,
organismele de autoguvernare regionale, întreprinderile, organizaþiile
neguvernamentale ºi alþii) în procesul de programare, punere în aplicare ºi monitorizare
a mãsurilor de politicã regionalã.  “Principiul parteneriatului” a fost inclus în procesul
de înfiinþare a Comitetului Naþional de Monitorizare, care a supravegheat ºi pregãtirea
Planului Naþional de Dezvoltare.  Dupã aderarea la UE, comitetul a fost transformat în
Comitetul de Monitorizare a Cadrului de Sprijin Comunitar.

În prezent, în regiunile slovace funcþioneazã 24 de agenþii de dezvoltare regionalã.
Acestea reprezintã coordonarea instituþionalã în ceea ce priveºte “principiul
parteneriatului”. Agenþiile de dezvoltare regionalã îndeplinesc funcþia de facilitator al
dezvoltãrii regionale, în special în regiunile rãmase în urmã. Ele trebuie sã coordoneze
activitãþile investiþionale ºi programele de dezvoltare regionalã prin utilizarea asistenþei
oferite de fondurile UE.  

4. ARMONIZAREA LEGISLAÞIEI REFERITOARE LA POLITICA
REGIONALÃ

Pe lângã normele juridice legate de reforma administraþiei publice, au fost modificate ºi
alte norme ºi elemente ale legislaþiei.  Politica regionalã a UE este acoperitã de un set
de regulamente care sunt obligatorii ºi imediat aplicabile în statele membre UE. Aceasta
a dus la schimbãri în legislaþia slovacã, cu scopul de a înlãtura obstacolele ºi a da
posibilitatea utilizãrii complete a fondurilor UE:

• Modificarea legii privind ajutoarele de stat precizeazã condiþiile de acordare a
ajutoarelor de stat în sectoarele sensibile, a ajutoarelor regionale ºi a ajutoarelor
de stat pentru întreprinderile mici ºi mijlocii;
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• Legea privind controlul financiar al organismelor administrative extinde
competenþele administratorilor bugetului de stat ºi ale organismelor
administrative la controlul financiar; competenþele includ acum ºi controlul
fondurilor UE; 

• Modificarea Legii privind regulile bugetare legitimeazã administrarea mijloacelor
financiare UE. Fondurile UE sunt incluse în procesul bugetar ºi sunt administrate
ca mijloace financiare ale bugetului de stat slovac; 

• Modificarea Legii privind Oficiul Suprem de Audit a extins competenþele sale
referitoare la utilizarea fondurilor structurale UE. Oficiul Suprem de Audit este
însãrcinat sã controleze guvernul ºi ministerele, alte organisme ale administraþiei
centrale ºi entitãþi juridice subordonate, municipalitãþi ºi unitãþi teritoriale de
nivelul 1, precum ºi alte instituþii; 

• Legea privind sprijinirea dezvoltãrii regionale specificã competenþele în
domeniul dezvoltãrii rurale în conformitate cu legislaþia UE, inclusiv principiile
de bazã ale coeziunii economice ºi sociale în UE (programare, principiile
“parteneriatului”, “adiþionalitatea”);

• Legea privind controlul financiar ºi auditul intern modificã sistemul controlului
financiar în administraþia publicã, stabileºte principiile generale ale
managementului financiar în administraþia publicã ºi identificã sarcinile
organismelor administraþiei publice în timpul controlului administrãrii
mijloacelor publice, respectiv mijloacele financiare ale bugetului de stat ºi
mijloacele financiare ale UE.  De asemenea, legea stabileºte regulile de bazã,
scopurile ºi modurile de realizare ale controlului financiar ºi auditului intern;

• Legea privind trezoreria de stat înfiinþeazã un sistem al trezoreriei de stat.  Legea
stipuleazã aspectele controlului financiar ex-ante în procesul de rambursare a
cheltuielilor. 

Printre alte legi semnificative ºi modificãri ale legilor se numãrã Legea privind
achiziþiile publice, Legea privind concurenþa, Legea privind amenajarea teritoriului,
Legea privind contabilitatea ºi Legea privind statisticile de stat.  

5. NEGOCIERILE SLOVACIEI ASUPRA CAPITOLULUI 21

Capitolul 21 – Politica regionalã ºi coordonarea instrumentelor structurale – a fost deschis
pe 31 martie 2001 ºi închis preliminar pe 29 iulie 2002. Capitolul a fost încadrat printre
cele mai dificile capitole de negociere, deoarece includea subiectul global complex al
pregãtirii pentru utilizarea mijloacelor financiare ale Fondurilor Structurale ºi ale Fondului
de Coeziune.  Acest capitol se referea la dezvoltarea documentelor de programare ºi la
instituirea a unor structuri administrative cu totul noi la nivel central ºi regional, care
trebuiau sã demonstreze capacitatea de a gestiona ºi administra fondurile UE. 

Punctul slab al Slovaciei în cadrul negocierilor a fost lipsa unei strategii de politicã
regionalã bine elaborate ºi coerente. De la declararea independenþei Republicii Slovace la
1 ianuarie 1993, þara a trebuit sã depãºeascã moºtenirea regimului anterior de economie
centralizatã. Din punctul de vedere al politicii regionale ºi al împãrþirii administrative a
þãrii, Slovacia a fost nevoitã sã identifice o nouã arhitecturã teritorialã, pentru a legitima

181

Capitolul 14



noile structuri de autoguvernare ºi pentru a desãvârºi schimbãrile în structurile regionale.
Principiile de bazã ale unei politici regionale integrate au fost definite în anul 1991, dar
primul Plan Integrat de Dezvoltare Regionalã (o condiþie esenþialã pentru solicitarea
asistenþei de preaderare) a fost adoptat de parlamentul slovac doar în anul 1999. Planul
Naþional de Dezvoltare Regionalã (PND) solicitat de UE ca o pre-condiþie pentru
programarea ºi punerea în aplicare a asistenþei de post-aderare, a fost adoptat în anul 2001,
când a început descentralizarea administraþiei publice. Municipalitãþile au obþinut
competenþe referitoare la planificarea regionalã abia în anul 2002.

În ceea ce priveºte PND, guvernul slovac a adoptat în iunie 2002 o hotãrâre de guvern
referitoare la Conþinutul ºi Organizarea Elaborãrii PND ºi a stabilit ca termen limitã
sfârºitul anului 2002. Dupã rundele de evaluare ale Comisiei Europene, în documentul
PND revizuit a fost inclus un set de recomandãri, acesta fiind adoptat de guvern în
martie 2003 ºi fiind declarat eligibil pentru negocieri ulterioare.   Slovacia  a primit
poziþia de negociere a Comisiei Europene cu privire la Cadrul de Sprijin Comunitar ºi
PND pe 24 iulie 2003. Poziþia exprima transmitea urmãtoarele solicitãri referitoare la
îndeplinirea PND slovac:

• Necesitatea consolidãrii elementelor strategice, identificãrii unei strategii clare,
bazate pe principiile polilor de creºtere, luãrii în considerare a diferenþelor inter-
regionale, a creºterii economice ºi a competitivitãþii regiunilor, accentuãrii
dezvoltãrii echilibrate în domeniul economic ºi social; 

• Clarificarea ºi descrierea precisã a politicilor naþionale ºi a relaþiilor lor cu
fondurile structurale;

• Simplificarea ºi concentrarea obiectivelor PND ºi ale Planurile Operaþionale
Sectoriale (SOP), elaborarea pânã la un nivel detaliat, identificarea clarã ºi
exprimarea clarã a prioritãþilor ca problemã cheie;

• Necesitatea de a confirma disponibilitatea cofinanþãrii în anii 2004-2006 a tuturor
activitãþilor care vor fi sprijinite de fonduri;

• Comunitatea romã trebuie sã fie integratã în fiecare SOP ºi OP;
• Trebuie sã existe condiþiile unei puneri în aplicare fluente (capacitãþi

administrative, legislaþie, notificarea sistemelor de ajutoare de stat, traseul
proiectului - înainte de 1 ianuarie 2004). 

În septembrie 2003, guvernul slovac a prezentat scopul strategic al PND: atingerea în
2006 a unui PIB pe locuitor care sã reprezinte 54% din media UE.

Negocierile au început într-o perioadã în care Slovacia trebuia sã rezolve propunerile
contradictorii referitoare la divizarea teritorialã ºi administrativã a þãrii, disputele asupra
împãrþirii competenþelor politicii regionale între guvernul central ºi municipalitãþi; în
acelaºi timp negociatorii trebuiau sã respecte programul negocierii.

În prezent, rezultatul negocierilor asupra capitolului 21 este privit oarecum critic în ceea
ce priveºte aspectul restricþiilor în domeniul dezvoltãrii rurale ºi agriculturii (respectiv
sectorul alimentar este exclus de la finanþarea UE în favoarea procesatorilor agricoli, aºa
cum stabilesc regulamentele UE privind politica regionalã ºi de coeziune) ºi restricþiile din
industrie (respectiv excluderea mineritului ºi industriei siderurgice de la finanþarea UE). 
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Rezultatul pozitiv al negocierii a fost presiunea exercitatã în direcþia adoptãrii legislaþiei
relevante. De asemenea, negocierile au accelerat conºtientizarea de cãtre autoritãþile
naþionale a necesitãþii definirii unei arhitecturi relevante ºi a construirii ºi
operaþionalizãrii unor capacitãþi administrative.

Negocierile au confirmat cã, dupã aderarea la UE, regiunile Republicii Slovace vor fi
considerate Regiuni din Obiectivul 1 (cu excepþia regiunii Bratislava), din punctul de
vedere a instrumentelor de politicã structuralã. Aceastã decizie a definit modul de
programare ºi modul de utilizare a fondurilor UE pentru dezvoltarea regiunilor ºi pentru
dezvoltare ruralã. Strategia de dezvoltare ruralã a devenit parte din strategia de
dezvoltare regionalã.

6. PLANUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE ªI DEZVOLTAREA REGIONALÃ
ÎN SLOVACIA ÎN PERIOADA 2004-2006

Principalele domenii de sprijinire a dezvoltãrii regionale de-a lungul primilor trei ani în care
Slovacia este membrã UE (2004-2006) sunt definite in PND. Principalul scop al PND este
de a creºte competitivitatea regiunilor mai puþin dezvoltate, prin respectarea dezvoltãrii
durabile, ºi de a micºora diferenþa dintre PIB-ul pe locuitor în Slovacia ºi media UE. PND
a definit cadrul asistenþei UE alocate de Fondurile Structurale ºi de Coeziune ale UE.  

Punctul de pornire a strategiei definite în PND a fost analiza SWOT1, bazatã pe
regulamentele UE relevante. Analiza SWOT a definit principalele caracteristici ale
economiei slovace pentru perioada de programare 2004-2006. Situaþia economiei slovace
a fost caracterizatã de urmãtoarele disparitãþi cheie ºi factori hotãrâtori ai dezvoltãrii:

6.1. Disparitãþi cheie

• Eficienþa economicã redusã a regiunilor;
• Dezechilibru mare între oferta ºi cererea de muncã;
• Nivel redus al capitalului fix în regiuni;
• Probleme structurale în sectorul întreprinzãtorilor;
• Calitatea scãzutã a funcþionãrii pieþei muncii;
• Nivelul insuficient al inovaþiilor ºi tehnologiilor; 
• Nivelul insuficient al serviciilor de transport ºi încãrcarea mediului;
• Utilizarea redusã a potenþialului de creºtere al regiunilor;
• Scãderea calitãþii vieþii, în special la nivelul populaþiei rurale;
• Funcþionalitatea insuficientã a educaþiei ºi cercetãrii.

6.2. Factorii hotãrâtori ai dezvoltãrii

• Mediu de afaceri stabil, favorabil investiþiilor;
• Schimbãri structurale care cresc productivitatea globalã a actorilor implicaþi;

183

Capitolul 14

1Analiza SWOT=  Analiza punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitãþilor ºi a ameninþãrilor.



• Dezvoltarea IMM;
• Îmbunãtãþirea funcþionãrii pieþei muncii;
• Creºterea adaptabilitãþii forþei de muncã;
• Modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii de bazã;
• Modernizarea sistemului educaþional;
• Mobilizarea potenþialului de creºtere al regiunilor.

6.3. Obiective globale

Dupã identificarea atât a decalajelor cheie, cât ºi a principalilor factori hotãrâtori ai
dezvoltãrii, urmãtorul pas a fost elaborarea strategiei naþionale, respectând integral
cadrul juridic pentru intervenþiile din fonduri UE. Strategia trebuia sã respecte ºi
condiþia dezvoltãrii durabile ºi a fost focalizatã pe urmãtoarele obiective globale:

• Creºterea competitivitãþii producþiei ºi a sectorului serviciilor;
• Creºterea ocupãrii forþei de muncã, bazate pe o forþã de muncã flexibilã ºi

calificatã;
• Dezvoltarea unei agriculturi multifuncþionale ºi dezvoltarea ruralã;
• Dezvoltarea unei infrastructuri care sprijinã echilibrul dezvoltãrii regionale.

Punerea în aplicare a obiectivelor globale a fost elaboratã conform sistemului de
prioritãþi ºi mãsuri al Cadrului de Sprijin Comunitar (CSC) si al Programelor
Operaþionale Sectoriale (SOP) corespunzãtoare.  Alte documente strategice pentru
armonizarea dezvoltãrii regionale cu PND includ Documentul Unic de Programare
pentru NUTS II (Regiunea de Obiectiv 2 ºi Obiectiv 3 Bratislava), documentele pentru
programul INTERREG IIIA ºi Strategia pentru Fondul de Coeziune. 

Finanþarea publicã din partea UE ºi a Republicii Slovace (fonduri publice ºi private),
care oferã finanþarea ºi cofinanþarea domeniilor individuale ale dezvoltãrii rurale, joacã
un rol cheie. Procentul cofinanþãrii depinde de tipul de beneficiar al asistenþei financiare
(respectiv organisme ale administraþiei publice, organizaþii non-profit, întreprinderi) ºi
de obiectivele intervenþiei (Obiectivul 1, Obiectivul 2, Obiectivul 3 pentru perioada
2004-2006). Din punctul de vedere al potenþialului de creºtere al regiunilor, sprijinul
financiar oferit de fondurile UE, aºa cum este definit in documentele de strategie, este
concentrat pe urmãtoarele domenii:

• Resurse umane;
• Influenþa asupra nivelului relaþiilor dintre factorii de producþie; 
• Capital fix;
• Infrastructurã.

Asistenþa concentratã pe dezvoltarea resurselor umane prevede creºterea nivelului de
educaþie ºi calificare ºi dezvoltarea de competenþe cheie, cu scopul principal de a creºte
ºansele pe piaþa muncii ºi de a atinge scopul general de îmbunãtãþire a utilizãrii
potenþialului uman al regiunilor. Scopul poate fi atins atât prin mãsuri care cresc
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capacitatea de inserþie profesionalã, scad excluderea socialã (grupuri þintã precum
ºomeri pe termen lung, minoritatea etnicã romã, persoane cu handicap etc.) cât ºi prin
mãsuri de creºtere a egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi ºi mãsuri de creºtere a
armoniei între viaþa de familie ºi muncã. 

Sprijinirea relaþiilor dintre factorii de producþie în ceea ce priveºte PIB se concentreazã
în principal pe:

• Îmbunãtãþirea funcþionãrii pieþei muncii (serviciile pieþei de muncã care
promoveazã capacitatea de inserþie profesionalã);

• Creºterea competitivitãþii în industrie ºi în sectorul serviciilor (inclusiv legãtura
dintre potenþialul bazat pe cunoºtinþe ºi practicile de afaceri, utilizarea mai
eficientã a surselor de energie ºi utilizarea mai bunã a potenþialului natural ºi
cultural-istoric pentru dezvoltarea turismului);

• Dezvoltarea bazei pentru o agriculturã multifuncþionalã ºi activitãþile asociate cu
dezvoltarea ruralã (de exemplu, creºterea productivitãþii ºi vandabilitãþii
produselor agricole, diversificarea activitãþilor agricole, reînnoirea potenþialului
agricol afectat de calamitãþile naturale, dezvoltarea municipalitãþilor ºi
conservarea patrimoniului cultural).

Sprijinirea capitalului fix se concentreazã în principal pe:

• Sprijinirea investiþiilor în producþia industrialã (extinderea ºi modernizarea
ramurilor industriale existente);

• Sprijinirea investiþiilor în dezvoltarea turismului (construcþia ºi reconstrucþia
obiectivelor care faciliteazã frecvenþa vizitelor turistice în regiune);

• Sprijinirea investiþiilor în întreprinderile agricole (de exemplu modernizarea ºi
achiziþionarea de echipamente tehnologice, construcþia ºi reconstrucþia
depozitelor).

Sprijinul de intervenþie în infrastructurã se concentreazã pe:

• Modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport (de exemplu
accesibilitatea ºi asigurarea serviciilor de transport);

• Îmbunãtãþirea infrastructurii de mediu (de exemplu, construcþii realizate þinând
cont de sãnãtatea populaþiei ºi conservarea, protecþia ºi reînnoirea mediului); 

• Construcþia ºi dezvoltarea infrastructurii locale (de exemplu, construcþia ºi
reconstrucþia unor obiective ºi creºterea standardelor acestora în domeniul
educaþiei, sãnãtãþii publice, serviciilor sociale ºi culturii, precum ºi dezvoltarea
societãþii informaþionale).

6.4. Rezultate anticipate

În conformitate cu documentele strategice menþionate mai sus pentru utilizarea
asistenþei financiare din fondurile UE ºi evaluarea ex-ante a strategiei, este realist sã se
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aºtepte ca pânã la sfârºitul perioadei de programare 2004-2006 potenþialul actual de
creºtere al regiunilor sã fie utilizat mai eficient ºi chiar dezvoltat.  Se poate anticipa cã
potenþialul uman al regiunilor va fi mai bine utilizat, cã rata ºomajului va scãdea,
capitalul fix al regiunilor va creºte ºi cã distribuþia capitalului fix în regiuni, împreunã
cu schimbãrile structurale, va deveni mai eficientã. În ceea ce priveºte nivelul factorilor
hotãrâtori ai producþiei în raport cu PIB, este aºteptatã o creºtere a productivitãþii
muncii.  

În general, asistenþa oferitã de fondurile UE va sprijini dezvoltarea regionalã, va
contribui la creºterea economicã, la crearea de locuri de muncã ºi la creºterea
competitivitãþii regiunilor.  În acelaºi timp, va reprezenta un mare pas înainte în
aplicarea politicii economice a Republicii Slovace, aceasta fiind pentru prima datã
bazatã pe principiile planificãrii strategice.  

În acest moment predominã opinia conform cãreia Planul Naþional de Dezvoltare a fost
proiectat într-un mod mult prea complicat ºi chiar dacã a fost redus de la cele 11
programe operaþionale iniþiale la 4 în versiunea finalã, a rãmas mai degrabã neinteligibil
pentru solicitanþii care au prea puþinã experienþã în derularea de proiecte.  De asemenea,
unii dintre aceºtia au demonstrat o slabã înþelegere a principiilor finanþãrii UE ºi a
necesitãþii cofinanþãrii naþionale.
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CAPITOLUL 15

DEZVOLTAREA REGIONALÃ ÎN ROMÂNIA - 
TRANSFORMÃRI INSTITUÞIONALE ªI PROVOCÃRI

VIITOARE

Daniela Luminiþa Constantin*

1. INTRODUCERE

Dimensiunea regionalã a strategiei de tranziþie ºi a reformei din România a trebuit
integratã într-o perspectivã complexã, combinând necesitatea unei identitãþi locale,
autosuficienþa ºi dezvoltarea cu provocãrile ºi oportunitãþile proceselor de globalizare
vãzute la nivel naþional ºi internaþional, având în vedere obiectivul integrãrii viitoare în
structurile Uniunii Europene.

Elementele reformei structurale, ºi anume cadrul instituþional ºi legislativ al economiei de
piaþã, reforma structurilor întreprinderilor, structura fizica a unei economii competitive,
capitalul uman ºi atitudinile au determinat preocupãri specifice la nivel regional în ceea ce
priveºte restructurarea economiilor regionale, instrumentele politicii regionale în contextul
unei lipse acute de mijloace financiare, cadrul instituþional regional ºi chestiunea
descentralizãrii, impactul integrãrii europene, noul rol al comunitãþilor locale etc. 

Dupã cum au remarcat mulþi cercetãtori, experienþa fostelor þãri socialiste aratã cã
tranziþia a adâncit disparitãþile regionale deoarece forþele eliberate ale pieþei au înlocuit
treptat factorii care controlau economia1. În esenþã, viteza reformei a fost responsabilã
de o creºtere mai lentã sau mai rapidã a disparitãþilor regionale. Dar problema de bazã
este dacã, dupã o perioadã de creºtere a disparitãþilor regionale, se va lansa un proces de
„convergenþã economicã spaþialã” pe termen lung.

Aceastã întrebare are o semnificaþie majorã pentru România în procesul aderãrii la
Uniunea Europeanã, luând în considerare obiectivul fundamental al coeziunii sociale ºi
economice care se concentreazã în special pe politica de dezvoltare regionalã, prin
dimensiunea sa orizontalã.

În aceastã lucrare, dimensiunea instituþionalã a politicii regionale româneºti va fi
discutatã în principal în contextul menþionat mai sus.

2. PRIMII PAªI DIN ANII '90

În ciuda importanþei evidente pentru succesul complet al tranziþiei, timp de mulþi ani
dupã 1990 s-a acordat puþinã atenþie dimensiunii regionale a strategiei ºi reformei.
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Numai în 1995, când strategia de pregãtire a României pentru aderarea la Uniunea
Europeanã a fost elaboratã ca document însoþitor al candidaturii, guvernul a trebuit sã
accepte cã problemele regiunilor ºi ale comunitãþilor locale reprezintã elemente cheie
pentru realismul ºi coerenþa acestei strategii, necesare pentru reducerea decalajului
dintre cuvinte ºi fapte în dezbaterea despre descentralizare, autonomia administrativã
localã, pe de o parte, ºi integrarea europeanã, cooperarea transfrontalierã, reþelele
spaþiale etc., pe de altã parte. În consecinþã, douã capitole speciale ale strategiei
menþionate mai sus se concentreazã pe chestiuni regionale, reprezentând fundamentul
deciziilor ºi acþiunilor ulterioare. Aceste capitole se refereau la strategia de dezvoltare a
judeþelor ºi a municipiului Bucureºti ºi la strategia utilizãrii terenurilor, dezvoltãrii
urbane ºi amenajãrii teritoriului. Acestea îmbinau preocupãrile legate de procesele de
reformã ºi tranziþie la nivel regional cu acþiunile care trebuiau întreprinse pentru
viitoarea integrare în structurile Uniunii Europene. 

Elaborarea acestei strategii a fost urmatã de un program de analizã a politicilor regionale
ºi de dezvoltare înfiinþat în cadrul PHARE de Uniunea Europeanã ºi guvernul român.
Acest program a fost pus în aplicare de Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã al guvernului român, cu asistenþa unei echipe de consilieri strãini. Un grup de
lucru de politicã regionalã a supravegheat activitãþile programului cu reprezentanþi ai
ministerelor cheie ºi ai autoritãþilor regionale. Una din principalele sarcini ale acestui
program era pregãtirea aºa-numitei Carte Verzi, incluzând propunerile prezentate
guvernului de grupul de lucru, în vederea conceperii ºi aplicãrii politicii regionale în
România. Politica propusã avea trei obiective esenþiale:

• Pregãtirea României pentru aderarea la UE ºi pentru obþinerea eligibilitãþii pentru
sprijin din partea fondurilor structurale ale UE;

• Reducerea disparitãþilor regionale dintre regiunile României;
• Integrarea activitãþilor din sectorul public pentru a realiza o mai bunã dezvoltare

a regiunilor2.

Carta Verde din 1997 a Comisiei a urmãrit ºi sã dea un rãspuns la cerinþele generale
referitoare la ameliorarea cadrului unei politici regionale descentralizate, propunând o
„structurã teritorialã ºi instituþionalã specificã” pentru dezvoltarea politicii regionale.
Aceste propuneri au fost luate ulterior în considerare de parlamentul român ºi incluse în
legea dezvoltãrii regionale, adoptatã în 1998 (Legea 151/1998)3.

În consecinþã, au fost create opt regiuni de dezvoltare destinate sã funcþioneze drept
„cadru de elaborare, implementare ºi evaluare a politicilor de dezvoltare regionalã,
precum ºi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementãrile
europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorialã NUTS
2” (Legea 151/1998). Fiecare regiune include pânã la ºapte judeþe, asociate în mod
voluntar (numãrul total de judeþe este 41, plus municipiul Bucureºti, corespunzând
nivelului NUTS 3). 
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Cele opt regiuni „nu sunt unitãþi administrativ-teritoriale ºi nu au personalitate juridicã”
(legea 151/1998).

Structura celor 8 regiuni de dezvoltare este urmãtoarea:

• Regiunea 1 Nord-Est (Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava, Vaslui)
• Regiunea 2 Sud-Est ( Brãila, Buzãu, Constanþa, Galaþi, Tulcea, Vrancea)
• Regiunea 3 Sud - Muntenia (Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa,

Prahova, Teleorman)
• Regiunea 4 Sud-Vest - Oltenia ( Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea)
• Regiunea 5 Vest (Arad, Caraº-Severin, Hunedoara, Timiº)
• Regiunea 6 Nord-Vest (Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Satu Mare,

Sãlaj)
• Regiunea 7 Centru (Alba, Braºov, Covasna, Harghita, Mureº, Sibiu)
• Regiunea 8 Bucureºti-Ilfov (Bucureºti, Ilfov).

În afara regiunii Bucureºti-Ilfov, dimensiunile celorlalte ºapte regiuni variazã de la
1.959 mii persoane (regiunea Vest) la 3.647 mii persoane (regiunea Nord-Est)4, conform
recensãmântului de pe 18 martie 2002, în ceea ce priveºte populaþia, ºi de la 32.034km2

(Sud-Vest) la 36.850 km2 (Nord-Est), în ceea ce priveºte suprafaþa.

3. INSTITUÞII DE DEZVOLTARE REGIONALÃ LA NIVEL NAÞIONAL

Dintr-o perspectivã instituþionalã, unitatea centralã, cu rol decizional, responsabilã de
elaborarea ºi punerea în aplicare a obiectivelor politicii regionale este Consiliul
Naþional pentru Dezvoltare Regionalã (CNDR), subordonat guvernului român. Pe
scurt, sarcinile actuale ale acestei instituþii sunt urmãtoarele (legea 315/2004):

• Avizeazã strategia ºi politica de dezvoltare regionalã, precum ºi Planul Naþional
de Dezvoltare;

• Aprobã criteriile ºi prioritãþile referitoare la utilizarea Fondului Naþional pentru
Dezvoltare Regionalã (FNDR);

• Prezintã ºi solicitã aprobarea guvernului pentru programele prioritare finanþate de
FNDR;

• Analizeazã utilizarea fondurilor alocate de FNDR fiecãrei regiuni, face propuneri
privind utilizarea instrumentelor de preaderare, examineazã realizarea
obiectivelor de dezvoltare regionalã, inclusiv cele de cooperare externã, avizeazã
ºi aprobã proiectele propuse de agenþiile de dezvoltare regionalã pentru a fi
finanþate din programele de dezvoltare regionalã;

• Analizeazã ºi aprobã rapoartele de activitate prezentate de Comitetul Naþional
pentru Coordonarea Programelor PHARE (pentru componenta de coeziune
economicã ºi socialã).

La început (1998), în conformitate cu bunele practici sprijinite de UE în celelalte þãri în
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tranziþie, a fost instituitã Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã (ANDR), ca
organ executiv operaþional al CNDR. Totuºi, în ciuda bunelor rezultate înregistrate de
ANDR, curând au avut loc modificãri. Astfel, dupã alegerile generale organizate la
sfârºitul anului 2000, partea principalã a ANDR a fost transformatã în Direcþia Generalã
de Dezvoltare Regionalã a Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei (nou-înfiinþat), în
ianuarie 2001. Apoi, în iunie 2003, cu ocazia restructurãrii guvernului, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei a fost desfiinþat, responsabilitãþile sale în domeniul dezvoltãrii
regionale fiind preluate de instituþii noi, precum: Ministerul Integrãrii Europene
(principala responsabilitate fiind cea de coordonare a procesului de dezvoltare
regionalã; ulterior, unitatea responsabilã de Planul Naþional de Dezvoltare a fost
transferatã Ministerului Finanþelor Publice), Ministerul Administraþiei ºi Internelor
(zone defavorizate, ulterior transformate în zone asistate), Ministerul Economiei ºi
Comerþului (parcuri industriale, transferate ulterior Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, etc.). Aceastã prezentare simplã poate servi ca bun exemplu pentru
explicarea motivului pentru care de atâtea ori România a fost criticatã sever de UE
pentru instabilitate instituþionalã ºi întârzieri în reforma instituþionalã.

Revenind la acest subiect, în prezent Ministerul Integrãrii Europene, subordonat
guvernului român, este instituþia competentã la nivel naþional însãrcinatã cu elaborarea,
promovarea, coordonarea, administrarea, punerea în aplicare ºi monitorizarea
strategiilor ºi politicilor de dezvoltare regionale în România, precum ºi a programelor
de coeziune economicã ºi socialã. De asemenea, furnizeazã activitãþile de secretariat
pentru CNDR (Legea 315/2004). Întrebarea pusã destul de des este care va fi instituþia
operaþionalã care se va ocupa de politica de dezvoltare regionalã dupã aderarea
României la UE. Cele mai multe opinii converg spre înfiinþarea unei Agenþii Naþionale
de Dezvoltare Regionalã5.

4. DESCENTRALIZAREA ªI INSTITUÞIILE LA NIVEL REGIONAL

Ideea descentralizãrii unei pãrþi a responsabilitãþilor politicii de dezvoltare regionalã
cãtre nivelul regional/local a dus la înfiinþarea unor consilii regionale ºi a unor agenþii
de dezvoltare regionalã, cu responsabilitãþi specifice faþã de CNDR ºi ANDR (ºi
instituþiile care au urmat), pe de o parte, ºi regiune, pe de altã parte.  

Consiliile regionale sunt unitãþi decizionale la nivel regional, fãrã personalitate juridicã,
lucrând în baza principiilor parteneriatului, pentru a coordona elaborarea ºi
monitorizarea activitãþilor induse de politicile de dezvoltare regionalã.

Organismul executiv operaþional la nivel regional este Agenþia de Dezvoltare
Regionalã (ADR), ca organizaþie neguvernamentalã, non-profit, cu personalitate
juridicã. Sarcinile sale principale sunt:

• Elaborarea strategiei, planurilor ºi programelor regionale, precum ºi finanþarea
planurilor administraþiei; 
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• Asigurarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare regionalã ºi finanþarea
planurilor administraþiei în conformitate cu deciziile adoptate de consiliul
regional ºi cu legislaþia actualã;

• Obþinerea unor alocaþii de la Fondul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã,
pentru finanþarea proiectelor regionale aprobate;

• Furnizarea gestiunii tehnice ºi financiare a Fondului de Dezvoltare Regionalã;
• Asigurarea punerii în aplicare, a monitorizãrii tehnice ºi financiare ºi a controlului

proiectelor finanþate de UE în cadrul programelor de dezvoltare regionalã etc.

Deoarece ARD au statut de organizaþie neguvernamentalã – spre deosebire de instituþia
corespunzãtoare la nivel naþional, guvernamentalã – în primii ani au apãrut multe
neînþelegeri ºi bariere în calea unei bune comunicãri între cele douã niveluri. În prezent,
cel puþin unele dintre acestea au fost eliminate, în urma noii legi privind dezvoltarea
regionalã (nr. 315/2004) care specificã într-un mod mai clar, mai cuprinzãtor ºi mai
coerent obiectivele, competenþele instituþionale ºi instrumentele specifice de dezvoltare
regionalã într-un context mai larg de armonizare mai cuprinzãtoare a legislaþiei
româneºti cu cea europeanã. 

5. OBIECTIVELE DEZVOLTÃRII REGIONALE – PLANUL NAÞIONAL DE
DEZVOLTARE

Conceptul dezvoltãrii regionale în noile împrejurãri, în baza unor mecanisme de piaþã,
a fost definit în mod clar de CNDR chiar de la început ºi se concentreazã pe urmãtoarele
aspecte:

• Reducerea dezechilibrelor regionale existente;
• Revitalizarea zonelor defavorizate;
• Prevenirea apariþiei unor noi dezechilibre regionale;
• Asigurarea corespondenþei între politicile regionale ºi cele sectoriale;
• Stimularea cooperãrii inter-regionale la nivel naþional ºi internaþional.

De asemenea, CNDR a aprobat principiile strategice de dezvoltare regionalã la nivel
naþional, care se concentreazã pe:

• Promovarea principiilor economiei de piaþã în toate regiunile;
• Sprijinirea competitivitãþii regionale ºi a dezvoltãrii durabile;
• Sprijinirea dezvoltãrii echilibrate a teritoriului naþional ºi a reþelei de localitãþi;
• Creºterea capacitãþii instituþionale, decizionale ºi financiare a fiecãrei regiuni

pentru ca aceasta sã-ºi poatã sprijini propriul proces de dezvoltare;
• Promovarea principiilor dezvoltãrii durabile;
• Crearea unor ºanse egale în privinþa accesului la informaþie, C&D, educaþiei ºi

formãrii continue.

La nivel local, acestea vizeazã chestiuni legate de scãderea disparitãþilor economice ºi
sociale inter- ºi intra-regionale, precum ºi a disparitãþilor urban-rural, centru-periferie
etc.; împiedicarea apariþiei unor noi zone problemã; coordonarea iniþiativelor locale cu
prioritãþile naþionale ºi UE; diferenþierea politicilor în conformitate cu particularitãþile
diverselor regiuni.
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Cadrul descris mai sus a creat condiþiile corespunzãtoare pentru elaborarea, începând cu
1999, a Planului Naþional de Dezvoltare (PND) pentru 2000-2002, 2002-2004, 2004-
2006 ºi, în prezent, 2007-2013.

În esenþã, PND urmãreºte douã chestiuni prioritare6:

• În primul rând, sã arate existenþa unor slãbiciuni structurale semnificative,
justificând necesitatea unui sprijin din partea UE;

• În al doilea rând, sã arate cã România, ca viitor stat membru, are capacitatea
administrativã necesarã unei gestiuni eficiente a fondurilor structurale.

Ca document utilizat pentru a susþine cererea României de sprijin financiar comunitar
în procesul de recuperare, PND reprezintã principalul instrument al politicii de coeziune
economicã ºi socialã.

În acest sens, PND 2004-2006 a stabilit urmãtoarele prioritãþi naþionale:

• Creºterea competitivitãþii sectorului productiv ºi a atractivitãþii sale pentru
investitorii strãini;

• Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport, energetice ºi de protecþie
a mediului;

• Dezvoltarea resurselor umane, mãrind rata ocupãrii forþei de muncã ºi combãtând
excluderea socialã;

• Dezvoltarea economicã ruralã ºi creºterea productivitãþii agricole;
• Sprijinirea participãrii echilibrate a tuturor regiunilor României la procesul de

dezvoltare socio-economicã.

Pentru fiecare dintre aceste prioritãþi, coerenþa ºi compatibilitatea dintre politicile
naþionale ºi cele europene au fost abordate cu atenþie în ceea ce priveºte mãsurile
instituþionale, legislative ºi de politicã. Analiza Comisiei Europene a arãtat cã PND
2004-2006 este un document care oferã un rãspuns mai adecvat cerinþelor UE prin
extinderea domeniilor de interes, creºterea profunzimii analizei socio-economice,
cuantificarea corectã a obiectivelor ºi mãsurilor, precum ºi a eforturilor financiare
necesare pentru atingerea obiectivelor prioritare7.

PND 2004-2006 a înregistrat de asemenea un important pas înainte prin punerea în
aplicare a principiului parteneriatului: în urma unei hotãrâri de guvern (Hotãrârea
Guvernului României nr.1323/2002), a fost înfiinþat Comitetul interinstituþional
pentru elaborarea Planului Naþional de Dezvoltare8, oferind baza legalã pentru
dezvoltarea structurilor interinstituþionale ºi de parteneriat la nivel naþional ºi regional9.
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Acesta este un organism consultativ care include reprezentanþi ai ministerelor, ADR,
instituþiilor publice centrale, institutelor de cercetare, universitãþilor, diverºilor parteneri
economici ºi sociali. Astfel, a fost schiþatã o perspectivã mai clarã în ceea ce priveºte
rolul ministerelor însãrcinate cu chestiuni specifice de dezvoltare regionalã, rolul ARD
ºi al altor instituþii implicate în elaborarea PND. Prezenþa reprezentanþilor regiunilor în
acest comitet face posibilã o mai mare coordonare interinstituþionalã, nu numai între
ministere, ºi creeazã cadrul corelãrii sectorial-regionale10. Totuºi, pentru a face ca aceste
instituþii sã funcþioneze eficient, numeroase eforturi trebuie concentrate pe mãrirea
transparenþei ºi flexibilitãþii elaborãrii PND.

6. NOUL CADRU INSTITUÞIONAL ÎN PERSPECTIVA ADERÃRII LA UE

Ca document de programare care schiþeazã accesul României la fondurile de tip
structural în perioada de preaderare ºi la fondurile structurale dupã aderarea la UE, PND
rãspunde atât la „necesitãþi interne”, cât ºi la „cerinþe externe”, revelând filosofia
sprijinului UE prin instrumente de preaderare, care are o semnificaþie dublã11: pe de o
parte, ajutorul financiar este vãzut ca un mod de reducere a disparitãþilor economice ºi
sociale dintre statul candidat ºi statele membre UE; pe de altã parte, lucrând cu
instrumente de preaderare, creând cadrul instituþional pentru punerea în aplicare a
mãsurilor, monitorizarea acþiunilor ºi evaluarea impactului, autoritãþile statelor
candidate se pot obiºnui cu procedurile Comisiei Europene, pregãtindu-se astfel pentru
administrarea unor cantitãþi mult mai mari de fonduri financiare dupã aderarea la UE. 

Într-adevãr, pentru perioada de programare 2007-2013, se aºteaptã ca sprijinul financiar
anual al UE pentru România (prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul
Social European ºi Fondul de Coeziune) sã fie de trei ori mai mare decât în perioada de
preaderare (când au fost utilizate instrumentele PHARE, SAPARD ºi ISPA).

Din punct de vedere instituþional, guvernul României a rãspuns la noile provocãri din
perioada de post-aderare prin desemnarea instituþiilor ºi unitãþilor însãrcinate cu
punerea în aplicare ºi administrarea asistenþei financiare UE prin instrumente structurale
(Hotãrârea de Guvern 497/2004). Definiþiile documentelor de programare (cadru de
sprijin comunitar, programe operaþionale, complement de program) au fost introduse în
legislaþia româneascã cu aceastã ocazie, în acelaºi timp cu cele ale actorilor cheie,
instituþii care se vor ocupa de punerea în aplicare a instrumentelor structurale
(Autoritate de Management, Comitet de Monitorizare, Autoritate de Platã).

Autoritatea de Management pentru cadrul de sprijin comunitar va fi Ministerul
Finanþelor Publice, care va coordona punerea în aplicare a asistenþei UE. Fiecare
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program operaþional va avea propria autoritate de management, dupã cum urmeazã:
Ministerul Integrãrii Europene pentru Programul operaþional regional, Ministerul
Economiei ºi Comerþului pentru Programul operaþional sectorial pentru competitivitate
economicã, Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului pentru Programul
operaþional sectorial pentru infrastructura de transport ºi energeticã, Ministerul
Mediului ºi Gospodãririi Apelor pentru Programul Operaþional Sectorial pentru
infrastructura de mediu, Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pentru
Programul operaþional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, Ministerul
Agriculturii, Silviculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pentru Programul operaþional sectorial
pentru agriculturã, dezvoltare ruralã ºi pescuit.

Ministerul Finanþelor Publice va acþiona ºi ca Autoritate de Platã pentru Fondul
European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European ºi Fondul de Coeziune.

Au fost înfiinþate comitete de Monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar, pentru
fiecare program operaþional, precum ºi pentru Fondul de Coeziune, acestea urmând sã
coordoneze ºi sã controleze eficienþa ºi calitatea punerii în aplicare a asistenþei UE ºi a
impactului sãu economic ºi social.

7. PROVOCÃRI PENTRU PERIOADA POST-ADERARE

Fãrã îndoialã, pregãtirea strategiei de dezvoltare regionalã ºi a PND, crearea cadrului
juridic ºi instituþional reprezintã etape majore pentru România în procesul integrãrii
europene, dar cel mai dificil moment al celor mai multe strategii sau planuri este atunci
când trebuie aplicate. Succesul acestora va depinde de numeroºi factori care nu pot fi
detaliaþi în aceastã lucrare. Totuºi vom prezenta anumite reflecþii, aºa cum au rezultat
din dezbaterile din cadrul Seminarului privind dezvoltarea regionalã ºi politica de
coeziune – „Formare iniþialã în afaceri europene pentru funcþionarii publici din
administraþia publicã centralã”, care a avut loc la Institutul European din România, în
iunie 2005.

Una din chestiunile cruciale pentru dezvoltarea regionalã a României în perspectiva
aderãrii la UE va fi creºterea capacitãþii sale de a absorbi Fondurile Structurale ºi
în ce mãsurã aceasta va fi reflectatã de scãderea disparitãþilor regionale, nu numai în
context românesc, ci ºi european. Dupã cum au arãtat deja multe studii, disparitãþile
interregionale din România nu sunt nici mai mari, nici mai mici decât în multe alte þãri
europene12. De exemplu, raportul dintre PIB-ul pe locuitor între cea mai dezvoltatã
regiune din România (Bucureºti-Ilfov) ºi cel din cea mai puþin dezvoltatã (Nord-Est)
este 2,87. Dar dacã este luat în considerare raportul dintre PIB-ul mediu pe locuitor din
România ºi media UE-25 (0,27), precum ºi raportul dintre PIB-ul pe locuitor în cea mai
dezvoltatã regiune din România ºi media UE-25 (0,59) ºi raportul dintre cea mai puþin
dezvoltatã regiune din România ºi media UE-25 (0,20), lucrurile par a fi complet
diferite. Aceasta oferã o explicaþie importantã pentru negocierile foarte intense
desfãºurate asupra capitolul 21 – „Politica regionalã ºi coordonarea instrumentelor
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structurale”: se anticipeazã cã o Uniune cu 27 de membri va înregistra iniþial o creºtere
de 5% a PIB-ului ºi o scãdere de 18% a PIB-ului mediu pe locuitor13. În aceste
împrejurãri, UE a trebuit sã se asigure cã asistenþa financiarã furnizatã României va fi
utilizatã eficient ºi raþional ºi cã toate instituþiile implicate sunt dedicate sã ofere un
rãspuns promiþãtor celor trei noi prioritãþi ale politicii de coeziune economicã ºi socialã,
respectiv convergenþa, competitivitatea ºi ocuparea forþei de muncã la nivel regional,
precum ºi cooperarea teritorialã europeanã.  

Crearea unor condiþii pentru o mai mare capacitate de absorbþie a fondurilor structurale
înseamnã cã, în procesul punerii în practicã a politicilor, sunt aplicate, în conformitate
cu normele europene, toate principiile – programare, parteneriat, adiþionalitate,
monitorizare, evaluare ºi control – ºi sunt pe deplin înþelese ºi respectate propunerile
Comisiei Europene privind eficienþa ºi transparenþa. Acestea se referã la „intervenþia
Comisiei în control ºi monitorizare, în mod direct proporþional cu asigurãrile date de
statul membru ºi aspectele financiare implicate, plãþi condiþionate de angajamentul
statelor membre în ceea ce priveºte fiabilitatea sistemelor de gestiune ºi control ale þãrii,
clarificarea mecanismelor de corecþie financiarã în cazul unor nereguli, condiþionarea
Fondului de Coeziune de respectarea programelor de convergenþã (suspendarea
temporarã a angajamentelor, dar cu posibilitatea restituirii)” 14.

Pentru România, o chestiune foarte sensibilã rãmâne modalitatea efectivã ºi eficientã de
þintire în procesul utilizãrii asistenþei financiare bazate, înainte de toate în baza unei
evaluãri ex-ante foarte obiective ºi transparente a proiectului, pentru a asigura selectarea
proiectelor cu cele mai ridicate efecte de multiplicare (nu numai directe, ci ºi indirecte
ºi induse, ºi nu numai pe termen scurt, ci ºi pe termen mediu ºi chiar lung) ºi cu ºanse
bune de punere în aplicare în perioada cerutã. Aceasta poate crea baza unei concurenþe
regionale sãnãtoase ºi, în acelaºi timp, a unei cooperãri verticale ºi orizontale raþionale.  

Cooperarea dintre administraþia centralã ºi cea localã în cursul desfãºurãrii
programelor de interes naþional sau a proiectelor locale care depãºesc capacitatea
proprie de finanþare poate fi luatã în considerare în acest context, la fel ca ºi nevoia de
coordonare între autoritãþile locale în ceea ce priveºte politicile lor de dezvoltare.
Aceasta este necesarã deoarece beneficiile acestor politici se vor extinde în
judeþele/localitãþile învecinate ºi „acþiunile independente vor duce la subfinanþarea
dezvoltãrii locale, dacã nu poate fi rezolvatã problema profitãrii de beneficii fãrã
depunerea unui efort proporþional” 15.

În sens mai larg, structurile de cooperare ºi parteneriat ar trebui sã fie sprijinite mai mult
în România, ca o garanþie a reducerii decalajului dintre cuvinte, declaraþii ºi fapte. Dacã
este aplicatã aºa-numita „abordare tranzacþionalã”, atât instituþiile din administraþia
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centralã, cât ºi cele locale vor putea defini normele generale („regulile jocului”) ºi vor
acþiona în vederea eliminãrii obstacolelor în calea unei integrãri mai mari ºi mai
flexibile între diverºii actori economici prin furnizarea de „bunuri publice”, precum
informaþii, infrastructurã, servicii ºi iniþiative strategice bazate pe cooperarea public-
privat16.

Avantajele creãrii unor adevãrate reþele teritoriale, dupã cum se întâmplã pe scarã largã
în toate þãrile UE, ar trebui de asemenea luate serios în considerare. Acestea creeazã
legãturi, relaþii, schimburi între firme (în special, firme mici ºi mijlocii), bãnci,
universitãþi, institute de cercetare, centre de formare, firme de consultanþã, camere de
comerþ, asociaþii ale producãtorilor, autoritãþi locale, actorii implicaþi în cooperarea din
reþea ºi regiune în sine, anticipându-se o serie de beneficii economice, sociale ºi
ecologice, precum  creºterea utilizãrii efectelor de sinergie prin planificarea cooperativã,
reducerea timpului de reacþie la problemele structurale regionale, dezvoltarea unor
servicii ºi produse noi, un sprijin mai mare pentru iniþiativele regionale, creativitate ºi
identitate culturalã, ameliorarea integrãrii dimensiunii de mediu în dezvoltarea
regionalã prin evaluare ex-ante, indicatori, alegerea proiectelor etc17.

De asemenea, reþelele ºi parteneriatele pot avea un rol important în conºtientizarea
publicului ºi în sprijinirea implicãrii comunitãþilor locale în promovarea
proiectelor de dezvoltare localã în conformitate cu interesele lor majore. Într-adevãr,
perspectiva modernã de analizare a guvernãrii locale este abordarea comportamentalã;
prin comportament se înþelege pur ºi simplu ce fac oamenii, spre deosebire de ceea ce
spun cã fac sau ceea ce ar trebui sã facã, din punct de vedere legal ºi instituþional18. Mai
ales în cazul României aceastã chestiune are o relevanþã specialã deoarece lunga
perioadã de comunism a avut o influenþã foarte proastã asupra comportamentului
comunitãþilor locale, precum ºi asupra întregii societãþi: modul de percepere a valorilor
democratice ºi atitudinile s-au degradat în mare mãsurã, astfel încât tranziþia la o
societate democraticã trebuie sã facã faþã unor provocãri enorme pentru a transforma
mentalitãþile ºi atitudinile greºite. De aceea, în opinia noastrã, provocãrile
comportamentale – participare, comunicare, mentalitãþi, atitudine – chiar mai mult
decât constrângerile financiare – sunt elemente cruciale pentru succesul real al strategiei
ºi politicii regionale19.

8. CONCLUZIE

În concluzie, mãsurile de politicã destinate sã amelioreze condiþiile cadru pentru
ansamblul dezvoltãrii regionale ar trebui sã constituie un „pachet” coerent incluzând
elemente economice, juridice, de infrastructurã, culturale ºi socio-politice. Obiectivul
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pachetului trebuie sã fie definirea unui „profil regional”20, subliniind ºi profitând de
caracteristicile specifice ale fiecãrei zone. 

Aceastã concluzie aduce o nouã perspectivã ºi asupra concurenþei regionale, în special
pentru þãrile din Europa Centralã ºi de Est, confruntate cu noile cerinþe ale UE. Dupã
cum aratã experienþa internaþionalã, într-o concurenþã regionalã în creºtere vor exista
întotdeauna câºtigãtori ºi perdanþi, dar „este important sã recunoaºtem diferenþa dintre
câºtigãtori (ºi perdanþi) absoluþi ºi relativi”21. Este o lecþie importantã ce trebuie învãþatã
de România la încadrarea politicii regionale în contextul obiectivului fundamental al
coeziunii europene.
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CAPITOLUL 16

POLITICA DE MEDIU A UE

Hans Bruyninckx*

1. INTRODUCERE

Importanþa înþelegerii politicilor de mediu ale UE trece dincolo de simpla adoptare a
directivelor UE ºi de impactul acestora asupra politicilor naþionale. 

Trebuie sã fie clar cã importanþa acordatã în prezent politicii de mediu este strâns legatã
de locul statelor membre ºi al Uniunii în procesele globale de producþie ºi consum. Într-
adevãr, credem cã politica de mediu nu se desfãºoarã la periferia societãþii moderne, ci
cã treptat aceasta s-a deplasat cãtre centrul a ceea ce ne defineºte ca societate: sistemul
sãu de producþie ºi consum ºi externalitãþile pe care le creeazã. Dincolo de un numãr de
externalitãþi sociale ºi economice, este din ce în ce mai evident cã existe masive
consecinþe de mediu legate de ce producem, de modul în care producem ºi de ceea ce
se întâmplã în cursul consumului ºi ulterior.  

Un alt motiv în favoarea acordãrii unei atenþii sporite evoluþiilor politicii de mediu a UE
este faptul cã aceasta devine un „exportator” de perspective ºi instrumente de politicã.
Într-adevãr, unele þãri ºi regiuni îºi cautã inspiraþia în UE. 

Mai mult, UE ca identitate politicã unicã, cu toate criticile recente cãrora le-a cãzut
victimã, este încã o sursã de inspiraþie pentru celelalte þãri care doresc sã se integreze.
Printre exemple se numãrã þãri din America de Sud ºi Centralã ºi din Asia. 

UE reprezintã cel mai dezvoltat sistem internaþional de formulare a politicilor de mediu.
Mai mult, este singura entitate instituþionalã cuprinzãtoare cu norme de mediu
obligatorii ºi aplicabile. În acest sens, ajunge mult dincolo de orice regim de mediu
descris în literatura tradiþionalã asupra formulãrii politicilor de mediu la nivel
internaþional.

Nu în ultimul rând, UE îºi asumã treptat conducerea globalã în chestiuni de mediu.
Datoritã dimensiunii sale ºi a importanþei ºi trecutului unui numãr de state membre în
domeniul politicii internaþionale de mediu, acest lucru nu este surprinzãtor. Totuºi, datã
fiind poziþia Statelor Unite începând cu anii ‘80, rareori iniþiativele dinamicii globale de
mediu au provenit de pe celãlalt mal al Atlanticului. Dimpotrivã, izolaþionismul
autoimpus ºi apãrarea înverºunatã a intereselor economice, în defavoarea protecþiei
mediului, probabil cã au împins Europa sã-ºi asume acest rol global mai des decât ar fi
dorit uneori.
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2. ISTORIA: DE LA O NOTÃ DE SUBSOL LA O COMPETENÞÃ DEPLINÃ

În cursul perioadei 1957-1972, instituþiile europene au acordat destul de puþinã atenþie
chestiunilor de mediu. Aceastã „neglijare” avea mai multe cauze. În primul rând,
obiectivele noilor instituþii au fost precizate foarte clar în articolul 2 al Tratatului CE,
respectiv o „creºtere durabilã ºi echilibratã”. Procesul integrãrii europene viza creºterea
economicã ºi stabilitatea politicã. Aspectele de mediu nu au fost menþionate în Tratatul
CE ºi, de asemenea, nu au avut importanþã politicã în primele douã decenii. 

Acest lucru s-a schimbat destul de repede în cursul anilor ‘70. Întrucât opinia publicã a
început sã acorde mai multe importanþã aspectelor de mediu ºi deoarece ONU a
organizat Conferinþa la Stockholm asupra Mediului Uman (1972), fondând Programul
de Mediu al ONU, liderii politici ai UE au realizat cã erau necesare iniþiative noi pentru
a putea captura aceastã temã în funcþionarea regulatã a UE. În cursul summit-ului de la
Paris din 1972, UE a recunoscut în mod oficial necesitatea elaborãrii unei politici de
mediu. Urmãtorul an a devenit esenþial în acest proces. În Parlamentul European a fost
înfiinþatã o nouã comisie privind mediul ºi protecþia consumatorului, precum ºi un
comitet privind mediul înconjurãtor. Dar probabil cel mai important pas a fost
elaborarea ºi punerea în aplicare a primului Program de Acþiune de Mediu (1973-1976)
în care au fost puse unele dintre bazele abordãrii europene a politicii de mediu. Printre
acestea s-au numãrat – în formã embrionarã – principiul „poluatorul plãteºte”,
„principiul precauþiei” ºi integrarea politicii de mediu. Ulterior, în 1981, a fost înfiinþatã
Direcþia Generalã Mediu (DG XI). Aceastã DG va juca un rol central în dezvoltarea
ulterioarã a unui sistem cuprinzãtor de legislaþie de mediu ºi în instituþionalizarea
aspectelor de mediu în funcþionarea în ansamblu a UE. O altã decizie cheie a provenit
de la Curtea de Justiþie. Într-o speþã din 1985 (240/35), aceasta a declarat cã protecþia
mediului era unul din „obiectivele esenþiale ale UE”.  

Ca în cele mai multe þãri membre OCDE, sfârºitul anilor ‘70 ºi începutul anilor ‘80 este
perioada în care a fost adoptatã legislaþia de mediu de bazã privind marile domenii ale
mediului înconjurãtor (apã, aer, protecþia speciilor etc.) Privind retroactiv, este
interesant cã în acel moment legislaþia UE ºi cea naþionalã încã se dezvoltau relativ
independent. Unele þãri preluaserã în mod clar conducerea ºi propulsau UE (Olanda,
Danemarca ºi Germania), în timp ce altele rãmâneau în urmã ºi apãsau pedala de frânã
(Italia, Franþa, Belgia).  

Perioada dintre 1987 ºi 1992 a definitivat o politicã de mediu completã ºi maturã a UE.
Actul Unic European (1987) a recunoscut mediul ca o competenþã legalã a UE, prin
adãugarea Titlului VII la Tratatul CE. Pe mãsurã ce importanþa temei a crescut, acelaºi
lucru s-a întâmplat cu bugetul, impactul asupra ansamblului formulãrii politicilor în UE
ºi cu necesitatea de a dezvolta în continuare acest domeniu. O altã modificare
importantã a fost creºterea treptatã a rolului grupurilor de interese în formarea politicii
de mediu a UE. Este important de menþionat cã aceste schimbãri s-au desfãºurat cu
sprijinul larg al publicului, pe mãsurã ce tema mediului continua sã ocupe unul din
primele locuri pe lista chestiunilor importante de politicã publicã, conform
Eurobarometrului (putem menþiona cã în ultimii ani a scãzut în acest clasament). În
cursul celui de-al doilea, al treilea ºi al patrulea Program de Acþiune de Mediu, a
continuat sã fie definitivatã natura cuprinzãtoare a politicii de mediu a UE. Pânã în
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1992, nu prea mai existau elemente de politicã de mediu sau de protecþie a naturii care
sã nu fie acoperite într-o anumitã mãsurã de directivele UE. Se poate spune cã
directivele UE erau de fapt principalul impuls al politicii naþionale de mediu din cele
mai multe state membre ale UE. 

Tratatul de la Maastricht (1992) ºi Tratatul de la Amsterdam (1997) au continuat
consolidarea prioritãþilor de mediu prin formularea principalei misiuni a UE ca fiind „o
dezvoltare echilibratã ºi durabilã” (preambul, articolul 2). Aceasta ar trebui sã conducã
la un nivel ridicat de protecþie, prevenþie ºi precauþie, la politici bazate pe sursã, prin
care plãtesc poluatorii, ºi la o integrare puternicã a considerentelor de mediu în toate
celelalte politici ale UE. În conformitate cu tendinþele internaþionale (în special
dinamica ONU, prin reuniunea UNCED de la Rio din 1992 ºi Summitul Mondial al
Dezvoltãrii Durabile de la Johannesburg din 2002), ultimele douã Programe de Acþiune
au pus accentul pe dezvoltarea durabilã, nu numai pe înguste obiective de mediu. Acest
ultim aspect subliniazã ºi faptul cã politicile de mediu ale UE au devenit parte a
globalizãrii chestiunilor ºi normelor de mediu. UE ºi-a asumat într-o anumitã mãsurã
conducerea globalã în chestiuni precum biodiversitatea, deºertificarea, protecþia
pãdurilor ºi, nu în ultimul rând, încãlzirea globalã. Diferenþa de abordare dintre UE ºi
SUA în aceste chestiuni a devenit ºi parte a unui interesant „joc” diplomatic implicând
coaliþii variabile de þãri pe diferite chestiuni.

Drept concluzie a acestui scurt excurs istoric, trebuie sã recunoaºtem cã într-o perioadã
de aproximativ 30 de ani, mediul a devenit unul din domeniile importante ale UE ºi, în
plus, cã UE a devenit un actor major în privinþa politicilor de mediu. Aceasta a
determinat adaptarea instituþiilor, bugetelor ºi chiar a prioritãþilor de politicã ale UE.

3. INSTITUÞIILE ªI ACTORII

Cele mai multe descrieri ºi discuþii asupra instituþiilor politicii de mediu a UE subliniazã
instituþiile, normele ºi procedurile formale. Era de aºteptat, deoarece este mai complicat
sã se înþeleagã complexitatea modului de funcþionare a acestor instituþii. Totuºi, la
începutul acestei pãrþi este important sã subliniem faptul cã formularea politicii de
mediu la nivelul UE (dar ºi la nivel naþional) este mult mai dinamicã decât ar putea
sugera abordarea formalã. Dupã cum spune Mc Cormick:

„…este important sã înþelegem sistemul formal de formulare a politicilor, dar
mult mai important este sã apreciem rolul cumulativ al reuniunilor informale,
al schimburilor de favoruri, al înþelegerilor tacite, ... al schimbului de
informaþii pe coridoare ºi în cafenele…”1

De aceea, în ceea ce priveºte instituþiile formale, le vom discuta numai pe acele tipice
domeniului mediului, întrucât rolul „instituþiilor tradiþionale”, precum Comisia,
Consiliul ºi Curtea de Justiþie în formularea politicilor de mediu este similar rolului
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acestora în alte domenii. Dacã ne concentrãm pe instituþiile tipice „politicii de mediu”,
ar trebui sã discutãm ºi rolul DG XI (DG Mediu) al Comisiei Europene ºi al Agenþiei
Europene de Mediu.

3.1. Rolul DG XI al Comisiei Europene

Douã aspecte se remarcã la discutarea rolului DG XI. În primul rând, acesta a suferit o
schimbare destul de puternicã a stilului de formulare a politicilor.  Pânã în 1991, era în
cea mai mare parte vorba de o administrare de sus în jos, concentratã pe „producþia”
legislaþiei de mediu de bazã. Lucrurile s-au schimbat destul de mult – dacã luãm în
considerare rezistenþa birocraþiilor în faþa schimbãrii - în perioada urmãtoare. A fost
evidentã accentuarea mai puternicã a participãrii, creãrii de reþele ºi a subsidiaritãþii.
Aceastã schimbare poate fi asociatã într-o anumitã mãsurã cu mandatele succesive a doi
comisari pentru mediu, respectiv Bjerregaard (Danemarca) ºi Walstrom (Suedia).
Aceste douã femei dedicate, competente ºi progresiste au adus cu ele o atitudine
scandinavã în privinþa politicii de mediu ºi o deschidere necunoscutã pânã atunci. În
plus, acestea au colaborat, mai ales în ultimii câþiva ani, cu un numãr de birocraþi de vârf
din DG XI care aveau o înþelegere similarã a scopului ºi direcþiei. Combinaþia dintre
oportunitatea politicã a temei ºi o conducere puternicã explicã în mare parte uriaºii paºi
înainte ai politicii de mediu ai UE. 

3.2. Rolul Agenþiei Europene de Mediu

Impactul Agenþiei Europene de Mediu a fost subestimat de cei nefamiliarizaþi cu
domeniul. Proiectatã de la sfârºitul anilor ‘80 ºi în sfârºit înfiinþatã în 1994, acest
organism al UE, situat în Copenhaga, s-a dedicat furnizãrii unor informaþii solide ºi
independente asupra mediului UE. A devenit principala sursã de informaþii pentru cei
implicaþi în elaborarea, adoptarea, punerea în aplicare ºi evaluarea politicii de mediu.
Bogãþia informaþiilor comparative asupra tuturor aspectelor de politicã este de neegalat,
la fel ca ºi importanþa rapoartelor sale periodice asupra diverse aspecte ale politicii. 

3.3. Rolul celorlalte instituþii ale UE

Printre celelalte instituþii cu competenþe mai puþin cunoscute în chestiuni de mediu se
numãrã Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic ºi Social ºi Banca Europeanã de
Investiþii. Importanþa lor reprezintã credinþa cã politica de mediu trebuie întreþesutã cu
dezbaterile socio-economice, cã deºi chestiunile de mediu sunt din ce în ce mai mult
considerate globale, existã multe diferenþe ºi oportunitãþi regionale ºi cã investiþiile
publice mari trebuie sã ia în considerare aspectele de mediu. Unele dintre aceste aspecte
se reunesc, un exemplu fiind Fondurile Structurale sau Fondurile de Coeziune. Aceste
douã mecanisme de finanþare au jucat într-adevãr un rol semnificativ în finanþarea
infrastructurilor pentru mediu ºi în integrarea preocupãrilor de mediu în alte proiecte cu
finanþare publicã.     
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3.4. Politica de mediu ºi societatea civilã

În literatura mai teoreticã referitoare la formularea politicii de mediu, termenul de
guvernanþã înlocuieºte guvernarea sau tradiþionala formulare a politicilor. Guvernanþa
se referã la trecerea, în domeniul stabilirii de reguli ºi norme societale ºi al punerii lor
în aplicare, de la o competenþã exclusivã a statului ºi instituþiilor sale la un proces mai
dinamic de interacþiune dintre stat, piaþã ºi societatea civilã. Incapacitatea statului de a
rãspunde la toate provocãrile, raþionarea în termeni de eficienþã ºi eficacitate ºi faptul cã
globalizarea schimbã poziþia statului ºi a altor actori sunt factori ce contribuie la aceastã
modificare, afirmã respectiva literaturã. Observãm reflectarea acestei modificãri în
elaborarea unor instrumente de politicã orientate mai mult cãtre piaþã, a unor sisteme de
acorduri voluntare între firme sau sectoare ºi stat sau a unor scheme de etichetare
concepute ºi negociate în principal între ONG-uri ºi producãtori. 

De asemenea, aceastã orientare diferitã înseamnã – aproape prin definiþie – cã relaþiile
dintre instituþiile UE ºi statele naþionale, pe de o parte, ºi actorii reprezentând pieþele (în
primul rând producãtorii) ºi societatea civilã (grupurile de presiune, ONG-urile,
cetãþenii-consumatori) devin mai importante pentru o formulare eficientã a politicii de
mediu. De aceea, este important sã subliniem cã UE are într-adevãr multiple relaþii
formale ºi informale cu ambele tipuri de actori. Comitetul Economic ºi Social este
instituþia formalã unde organizaþiile angajatorilor ºi angajaþilor se reunesc pentru a
discuta chestiuni legate (ºi) de mediu. Totuºi, esenþa interacþiunii este situatã din ce în
ce mai mult în numeroase reuniuni dintre reprezentanþii direcþiilor UE ºi reprezentanþii
a diverse organizaþii. La Bruxelles se gãsesc mii de profesioniºti reprezentând
principalele sindicate, organizaþii patronale ºi ramuri industriale. În acest sens, UE a
declanºat o miºcare majorã de lobby în Europa, similarã sistemul existent la Washington
DC, în SUA. Totuºi nu ar trebui subestimat jocul pe douã dimensiuni practicat în
chestiuni de mediu. Activitatea de lobby se desfãºoarã la nivel naþional pentru a
influenþa impactul care poate fi exercitat de guvernul naþional asupra procesului de
formulare a politicilor europene. Acest lucru are loc în paralel cu încercãrile de a
influenþa rezultatele la nivel european. Ulterior, în cursul etapei de punere în aplicare,
rãmâne importantã activitatea naþionalã de lobby referitoare la modalitãþile de punere în
aplicare, aspectele distributive ºi utilizarea instrumentelor.  

La nivelul societãþii civile, principala activitate aparþine aºa-numitului grup Green 9.
Acesta reprezintã cele mai importante nouã miºcãri de mediu, organizate la nivel
european. Printre acestea se numãrã WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, Birdlife
International ºi European Environmental Bureau. Acestea nu au un statut formal în
instituþiile europene, totuºi la nivel informal sunt extrem de importante în procesul
formulãrii politicilor. Prin contacte multiple cu Comisia (care ºi subvenþioneazã destul de
substanþial unele organizaþii), vocea societãþii civile reprezentând interesele de mediu ia
parte la proces. Cea mai interesantã organizaþie din punct de vedere al impactului ºi al unei
perspective largi de politicã este European Environmental Bureau. Cu peste 140 de
organizaþii membre, din 30 de þãri, reprezentând peste 15 de milioane de membri, este de
departe cea mai mare federaþie sau organizaþie umbrelã a miºcãrilor de mediu din Europa.
Rolul explicit al EEB este de „a proteja ºi ameliora mediul înconjurãtor din Europa ºi de
a permite cetãþenilor Europei sã joace un rol în atingerea acestui scop”. Apelul la
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participarea cetãþeneascã meritã subliniat, în special în contextul dezbaterii cu privire la
deficitul democratic al UE. Într-adevãr, unul din obiectivele principale ale Green 9 este
îmbunãtãþirea naturii participative a formulãrii ºi punerii în aplicare a politicii de mediu a
UE. Dat fiind principiul subsidiaritãþii, implicarea cetãþenilor poate avea loc la diferite
niveluri. Ceea ce aºteaptã aceºtia de la Comisie este ca principiile participãrii sã fie luate
din ce în ce mai mult în considerare la formularea politicilor. În ceea ce priveºte Convenþia
de la Aarhus, care subliniazã explicit drepturile cetãþenilor la participare ºi informare,
miºcãrile de mediu au subliniat puternic acest aspect în ultimii ani. 

4. DE LA POLITICA DE MEDIU LA DEZVOLTAREA DURABILÃ:
INTEGRÂND LISABONA ªI GÖTEBORG

Dupã Conferinþa Naþiunilor Unite pentru Mediu ºi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din
1992, dezvoltarea durabilã a devenit principiul de bazã al câtorva domenii importante.
Într-adevãr, aproape toate documentele de politicã din domenii diverse, ca energia,
dezvoltarea, transporturile, cercetarea ºtiinþificã ºi mediul, fac trimitere la dezvoltarea
durabilã ca obiectiv global la care trebuie sã contribuie respectiva politicã, fie
menþionând-o ca fundament al politicii (precum „energia durabilã” sau „transportul
durabil”). Este corect sã spunem cã acest lucru a fost valabil pentru politica de mediu
mai mult decât pentru orice alt domeniu. În esenþã, aceasta înseamnã cã gândirea pe
termen lung, formularea integratã a politicilor, participarea actorilor implicaþi ºi alte
principii au devenit parte integrantã a formulãrii politicii de mediu. Totuºi aceasta
înseamnã ºi cã formularea politicii de mediu, prin echilibrarea obiectivelor economice,
sociale ºi de mediu, s-a integrat în obiective mai largi de politicã. 

Acest lucru nu este cu totul nou, deoarece, multã vreme, UE a fost principalul susþinãtor
al integrãrii politicii de mediu. Aceasta implicã incorporarea obiectivelor de mediu în
toate etapele de formulare a politicilor în alte sectoare, cu recunoaºterea specificã a
acestui obiectiv ca principiu director în planificarea ºi executarea politicilor. În fapt,
acest lucru merge mult în direcþia principiilor fundamentale ale dezvoltãrii durabile. De
asemenea, dezvoltarea durabilã a reprezentat, începând cu Tratatul de la Maastricht, un
principiu director ºi, ca atare, a fãcut parte din cele mai multe politici UE. 

Un angajament mai formal privind dezvoltarea durabilã a fost luat în cursul discuþiilor
care au generat aºa-numitele strategii Lisabona ºi Göteborg. În timp ce acordul realizat
în cursul summit-ului de la Lisabona a schiþat o strategie care sã transforme UE în cea
mai competitivã economie din lume pânã în 2010 (o datã consideratã în prezent
nerealistã), acestei strategii i s-a adãugat o dimensiune de mediu, sub preºedinþia
suedezã. La nivelul UE, ambele obiective au fost combinate într-o strategie de
dezvoltare durabilã. Totuºi, în acest moment, puþine lucruri indicã în direcþia esenþei
acestei strategii, respectiv o decuplare treptatã a economiei. Aceasta înseamnã cã
performanþa economicã sau crearea bogãþiei ar trebui decuplatã de impactul asupra
mediului. Ameliorarea eficienþei utilizãrii resurselor naturale – energie ºi altele - ºi
transformãrile mai radicale ale tehnologiei (de exemplu, regimul nostru energetic)
formeazã scheletul acestei strategii. Numai în acest mod putem scãdea impactul negativ
pe care îl avem ca Uniune asupra stãrii globale a mediului. De asemenea, este un
element esenþial al solidaritãþii globale, deoarece lasã loc dezvoltãrii Sudului, fãrã a
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tensiona excesiv ecosistemul global. 

Aspectele cruciale ale acestei politici din punctul de vedere al mediului sunt urmãtoarele.
În primul rând, respectarea acordurilor de la Kyoto privind încãlzirea globalã ºi preluarea
conducerii în negocieri care trebuie sã ducã la obiective post-Kyoto pe termen mai lung.
Legate de acest scop sunt ºi dezvoltarea ºi utilizarea crescutã a surselor de energie
regenerabilã. Este clar cã acest lucru va fi probabil cea mai serioasã provocare a
urmãtoarelor decenii, deoarece sistemul energetic actual are prea multe externalitãþi
negative, în timp ce noile tehnologii sunt în mare parte încã în faza de dezvoltare. În al
treilea rând, o analizã serioasã ºi criticã a Politicii Agricole Comune (PAC), a fondurilor
structurale ºi a politicilor în domeniul transporturilor, în acord cu obiectivele dezvoltãrii
durabile. Pentru PAC, acest lucru include ºi foarte dificila dezbatere cu privire la
contingente, preferinþe ºi preþuri ºi impactul lor asupra pieþii globale pentru produse
agricole. Este evident cã aceastã dezbatere are ºi o puternicã dimensiune Nord-Sud,
deoarece fermierii din þãrile în curs de dezvoltare au dificultãþi majore în a intra pe piaþa
UE cu produsele lor. La fel de importantã este mãrirea controlului democratic ºi a
participãrii la aceste politici. În sfârºit, este obligatoriu un angajament serios al firmelor
faþã de dezvoltarea durabilã, pentru ca obiectivele de politicã sã aibã ºanse de succes. Ca
actori principali în procesele de producþie, creare de locuri de muncã, dezvoltarea
tehnologicã ºi inovare, precum ºi în poluare, este esenþial ca firmele sã fie implicate ºi sã
preia conducerea în privinþa dezvoltãrii durabile. Terminologia ºi know-how-ul aferent
deja existã în cea mai mare parte. Termeni precum responsabilitatea socialã a
corporaþiilor, management „triple bottom line”, antreprenoriat durabil etc. sunt bine
cunoscute în comunitatea de afaceri ºi primesc o substanþialã atenþie verbalã din partea
reprezentanþilor oficiali, dar totuºi nu au dus la multe schimbãri fundamentale. 

Pe scurt, în principiu politica de mediu actualã a UE face parte dintr-un mai larg obiectiv
fundamental, ºi anume crearea ºi contribuirea la o societate globalã mai durabilã. UE ºi-
a asumat conducerea globalã în dezbaterile care însoþesc aceastã provocare, în absenþa
vreunui angajament american în aceste chestiuni. Totuºi, mai importante decât discursul
vor fi rezultatele efective ale politicilor în direcþia unei dezvoltãri mai durabile.

5. CHESTIUNEA PUNERII ÎN APLICARE

Una dintre chestiunile cãrora li s-a acordat multã atenþie în evaluarea politicilor de
mediu ale UE este aºa-numitul decalaj de punere în aplicare. Într-adevãr, diferenþa
dintre obiectivele Programelor de Acþiune de Mediu ºi rezultatele acestora a fost deseori
foarte mare. Aceastã constatare de fapt a generat câteva întrebãri:

• În primul rând, de ce sistemul guvernanþei europene a eºuat în abordarea
problemelor de mediu? 

• În al doilea rând, de ce angajamentele nu au putut fi puse în aplicare într-un mod
mai eficient? 

• ºi în al treilea rând, dacã sistemul actual nu funcþioneazã bine, ce se poate face? 
Deºi este evident cã nu putem aborda toate aceste chestiuni în acest scurt capitol, este
interesant sã analizãm unele dintre argumentele care sunt aduse în dezbaterea acestora.
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O remarcã foarte generalã, dar nu mai puþin valabilã, este aceea cã evoluþiile de la
nivelul societãþii le-au depãºit pe cele de la nivelul politicilor. Un exemplu clasic este
ameliorarea calitãþii aerului datoratã politicilor de mediu, anihilatã de creºterea enormã
a transportului – atât automobile, cât ºi camioane – care a determinat în ansamblu o
calitatea mai proastã a aerului în anumite privinþe. Cu alte cuvinte, politicile de mediu
trebuie evaluate în contextul tiparelor schimbãtoare ale producþiei ºi consumului. Atâta
vreme cât consumul nostru de energie ºi de materiale ºi modalitãþile de transport nu se
schimbã cu adevãrat, va fi foarte dificil, dar nu imposibil, sã le decuplãm. 

Alte motive ale decalajului de punere în aplicare trebuie gãsite chiar în interiorul
procesului de formulare a politicilor. Conform unor analize ºi studii amãnunþite,
numeroase politici eºueazã de la început, deoarece sunt prost concepute. Acestea sunt
vagi, nu þin cont de aspectele pragmatice de punere în aplicare, nu sunt bine discutate
cu principalii actori etc. ºi mai important este faptul cã cele mai progresiste propuneri
de mediu sunt deseori diluate sau sunt respinse în cursul procesului de negociere.
Aceasta duce la rezultate suboptime dintr-o perspectivã de mediu. La fel de importantã,
în ciuda muncii fenomenale depuse de Agenþia Europeanã de Mediu, este lipsa unor
bune cunoºtinþe, date, instrumente, bune practici etc. care ar contribui la politici mai
adaptate ºi astfel mai adoptabile. La fel de important este modul fragmentat, ad-hoc ºi
izolat în care sunt deseori elaborate politicile. UE a fost dintotdeauna un susþinãtor
puternic al formulãrii integrate a politicii de mediu ºi a unei planificãri pe termen lung,
dar aplicarea efectivã a acestor principii în propriile sale politici s-a dovedit o provocare
serioasã. 

Fãrã sã exagerãm, totuºi, este corect sã afirmãm cã principalele probleme se situeazã la
nivelul statelor membre. Acestea trebuie sã punã în aplicare directivele UE, totuºi
deseori nu reuºesc acest lucru în timp util ºi în mod eficient. Unele þãri sunt mai bune
decât celelalte în aceastã privinþã, totuºi problema este generalã. Instituþiile UE nu pot
fi blamate pentru aceasta, fiind responsabilitatea clarã ºi univocã a statelor membre.
Totuºi, ancora regimului de punere în aplicare al UE este natura obligatorie a
directivelor sale, cu alte cuvinte mecanismul sãu de realizare a conformitãþii. Comisia,
dar ºi cetãþenii ºi organizaþiile, au dreptul de a utiliza instrumentele juridice ale UE
pentru a cere punerea în aplicare atunci când aceasta eºueazã. Comisia poate face
aceasta prin procedura privind încãlcarea dreptului comunitar, procedura de penalizare
ºi hotãrârea preliminarã, înainte de a recurge la o acþiune propriu-zisã în faþa Curþii
Europene de Justiþie. Cetãþenii ºi organizaþiile au dreptul unic (în chestiuni
internaþionale de mediu) de a-ºi da în judecatã statul sau alþi actori la nivelul UE. Una
din principalele probleme ale acestui sistem, altfel extrem de avansat, este cã
funcþioneazã foarte lent. Între primirea unei plângeri de cãtre Comisie ºi decizia efectivã
a Curþii trec în medie peste ºase ani. Aceastã întârziere semnificã o pierdere de
sincronizare la punerea în aplicare, posibila continuare a degradãrii mediului ºi a
deteriorãrii ecosistemelor ºi sãnãtãþii umane. De asemenea, submineazã parþial
credibilitatea sistemului de punere în aplicare ºi chiar a capacitãþii de formulare a
politicilor UE. 
În ceea ce priveºte rezultatul efectiv al politicilor de mediu ale UE, AEM oferã în cel
mai bun caz un rezultat amestecat. Unele probleme s-au ameliorat. Printre acestea se
numãrã calitatea apelor de suprafaþã, calitatea aerului în ceea ce priveºte anumite
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substanþe (ploile acide, de exemplu), desemnarea treptatã a zonelor de protecþie a faunei
ºi naturii etc. Pe de altã parte, unele aspecte au cunoscut o deteriorare, rãmânând
provocãri uriaºe, chiar dacã UE a acordat  atenþie substanþialã acestora. Printre acestea
se numãrã declinul biodiversitãþii, încãlzirea globalã, deteriorarea faunei piscicole ºi
probleme de poluare a aerului legate de un trafic din de în ce mai puternic. Cu alte
cuvinte, afirmaþia conform cãreia cele mai grave probleme de mediu au fost rezolvate
sau cã este timpul sã ne relaxãm un pic în privinþa politicilor de mediu, datã fiind
competiþia economicã globalã în creºtere, este falsã. Se bazeazã în cel mai bun caz pe o
înþelegere incompletã a chestiunilor sau în cel mai rãu caz pe o credinþã cinicã în vechea
ideologie a creºterii economice nelimitate ºi necontrolate.

6. CONCLUZII

Capitolele anterioare au demonstrat câteva elemente cheie ale politicii de mediu a UE.
În concluzie le vom rezuma ºi reformula pe scurt. 

• În primul rând, este evident cã mediul ca temã de politicã a suferit schimbãri
fundamentale în ultimele decenii. De la o chestiune ignoratã în momentul
conceperii proiectului european de integrare ºi cooperare, a devenit unul din cele
mai vizibile ºi puternice domenii. Acest lucru s-a datorat parþial unor schimbãri
mai largi, în special în cursul anilor ‘70 ºi ‘80, în modul în care cetãþenii ºi
oamenii de ºtiinþã percep problemele de mediu, dar convingerea noastrã este cã
este vorba de mai mult decât atât. UE a devenit ºi un important actor independent
în aceste schimbãri. Ca puternic susþinãtor al unor principiilor de formulare a
politicilor, precum „poluatorul plãteºte” ºi principiul precauþiei, impactul sãu
asupra celorlalþi actori a fost enorm.

• În al doilea rând, politica de mediu a UE s-a dezvoltat prin adãugarea sa deasupra
politicilor naþionale ca principalã sursã sau cel puþin ca punct de referinþã al
acestora. Acest lucru a fost nou ºi dificil mai ales pentru acele þãri care au fost
descrise drept codaºe în domeniul politicii de mediu. Într-adevãr, pentru þãri ca
Portugalia, Grecia, Italia, Spania ºi Belgia, reglementarea UE a însemnat deseori
un pas mult mai mare decât l-ar fi fãcut pe cont propriu.

• În al treilea rând, dacã dorim sã înþelegem cu adevãrat formularea ºi funcþionarea
politicii de mediu a UE, nu este suficient sã cunoaºtem instituþiile formale ºi
regulile ºi normele de funcþionare ale acestora. La fel de important este sã
înþelegem forþele sociale care modeleazã politica prin influenþarea guvernelor
naþionale, a Comisiei, a Parlamentului European ºi a altor pãrþi ale structurilor
instituþionale formale. Organizaþiile angajatorilor, sindicatele ºi miºcãrile
ecologiste joacã cel mai important rol în aceastã privinþã. Ele reprezintã actorii
descriºi în abordãrile mai recente ale guvernanþei de mediu. Rolul cel mai puþin
vizibil în mod formal, dar totuºi important, este jucat de lobby-iºtii organizaþiilor
industriale de ramurã ºi de reprezentanþii miºcãrii ecologice europene. Am
subliniat ºi importanþa prezenþei unor persoane puternice în fruntea instituþiilor.
Cu doi comisari scandinavi, mediul s-a descurcat bine. Rãmâne de vãzut ce va
face dl. Dimas, actualul comisar grec. 



• În al patrulea rând, deºi a fost elaborat ºi pus în aplicare un numãr foarte ridicat
de directive, rãmân grave probleme de punere în aplicare. Conceperea unor
directive bune ºi eficiente s-a dovedit a fi o provocare serioasã. Acelaºi lucru este
valabil pentru punerea efectivã în aplicare. În acest caz, vina aparþine guvernelor
naþionale, care au fost mediocre în privinþa punerii în aplicare. Totuºi, chiar cu o
punere în aplicare puternicã ºi eficientã, ajungem la concluzia cã starea mediului
UE este problematicã. Unele dintre aspectele fundamentale referitoare la
biodiversitate, încãlzire globalã ºi regimul energetic nu sunt rezolvate ºi cel mai
probabil nu vor fi rezolvate prin abordãri standard de politicã. 

Aceastã ultimã remarcã este în acelaºi timp o uºã deschisã pentru viitoarea politicã de
mediu a UE. Inovaþia, un termen deseori legat de strategia de la Lisabona privind poziþia
competitivã a UE în economia globalã, va fi la fel de necesarã pentru rezolvarea
problemelor de mediu. De fapt, suntem convinºi cã cele douã sunt strâns legate.
Performanþele economice puternice vor depinde de capacitatea noastrã de a gãsi soluþii
pentru externalitãþile negative asociate sistemului actual de producþie ºi consum. În
final, aceasta este dezvoltarea durabilã.
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CAPITOLUL 17

ADAPTAREA SISTEMULUI ROMÂNESC DE PROTECÞIE 
A MEDIULUI LA STANDARDELE UE - REZULTATE ªI

PROVOCÃRI VIITOARE

Cristina Maria Arion*

1. INTRODUCERE

A cincea extindere a UE este consideratã în multe privinþe diferitã de cele anterioare.
Chestiunile de mediu au adãugat încã o dimensiune de complexitate procesului,
deoarece þãrile din Europa Centralã ºi de Est (TECE) au prezentat UE o situaþie
ecologicã plinã de contraste: pe de o parte, un rezervor unic de zone protejate în regiuni
în care ecosistemele s-au conservat; pe de altã parte o serie de zone cu risc de mediu.

Situaþia mediului din România este departe de a fi idealã. O evaluare recentã a acestei
situaþii1 oferã o imagine amestecatã a problemelor cu care se confruntã în prezent
România. Chestiunea protecþiei mediului în România este sensibilã, iar problema
poluãrii locale produse de industria grea, transport ºi agriculturã pare sã cântãreascã
greu.

Rapoartele recente prezintã o imagine alarmantã a mediului în România: nivelul
poluãrii aerului este destul de ridicat, utilizarea intensivã a pesticidelor în agriculturã a
poluat solul ºi apele, iar acestea din urmã au fost afectate ºi de apele reziduale. Deºeurile
urbane reprezintã altã preocupare, guvernul român recunoscând cã cele mai multe
deºeuri urbane sunt depozitate în locaþii ce nu beneficiazã de nici un sistem de protecþie
a mediului2. În privinþa deºeurilor industriale, deºi sunt supuse unor reglementãri relativ
stricte, aplicarea acestor norme este în general insuficientã ºi nu oferã o protecþie
corespunzãtoare. Nu în ultimul rând, poluarea sonorã afecteazã calitatea vieþii în mediul
urban.  

Dupã o scurtã prezentare a evoluþiei chestiunilor de mediu în procesul de extindere a
UE, vor fi rezumate principalele etape ale ajustãrii sistemului românesc de protecþie a
mediului la standardele UE. Examinarea acestor aspecte se va încheia cu câteva remarci
referitoare la provocãrile cu care încã se confruntã România în domeniul protecþiei
mediului.
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2. PROTECÞIA MEDIULUI ÎN PROCESUL DE EXTINDERE A UE:
O CHESTIUNE DIN CE ÎN CE MAI IMPORTANTÃ

2.1. Mediul: încã un domeniu de armonizare legislativã?

Abordarea UE a protecþiei mediului în cadrul extinderii cãtre Est pare sã urmeze acelaºi
traseu întortocheat ca ºi relaþiile dintre TECE ºi UE în general. 

Dupã o etapã iniþialã de ezitare cu privire la forma viitoare a relaþiilor dintre TECE ºi
UE, concluziile Consiliului European de la Copenhaga3 au stabilit aderarea la UE ca
obiectiv final al cooperãrii în principal economice instituite la începutul anilor '90. 

UE a integrat doar ulterior într-un cadru coerent efortul dispersat de  asista TECE, în
timpul pregãtirii summit-ului de la Essen4: strategia de preaderare, bazatã pe acordurile
de asociere la CE (acordurile europene), dialogul structurat cu instituþiile europene ºi
ajutorul financiar prin intermediul programului PHARE. 

În mod similar, chestiunea protecþiei mediului a fost tratatã iniþial în raport cu cerinþele
pieþei interne ºi fãrã sã se acorde o atenþie aprofundatã impactului concret al asimilãrii
normelor de mediu în statele candidate sau strategiei de urmat în aceastã privinþã. 

Cu toate acestea, protecþia mediului a fost consideratã o prioritate. În concluziile
summit-ului de la Copenhaga, Consiliul European „a subliniat importanþa armonizãrii
legislaþiei din þãrile asociate cu cea aplicatã în Comunitate, în primul rând în ceea ce
priveºte denaturarea concurenþei ºi, în plus, în perspectiva aderãrii, protecþia
lucrãtorilor, mediului ºi consumatorilor”5. 

În acordurile europene, cum ar fi acordul încheiat cu România6, existã o dispoziþie
specificã referitoare la mediu. Articolul 81.1 din respectivul acord afirmã obligaþia
pãrþilor de a „dezvolta ºi întãri cooperarea în domeniul mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor, pe care le considerã a fi o prioritate”. Aceastã dispoziþie menþioneazã
anumite domenii de protecþie a mediului (alineatul 2) ºi formele de cooperare ce
urmeazã a fi instituite în temeiul acordului (alineatul 3), precum schimbul de informaþii
ºi experþi, transferul de tehnologii curate, programe de formare, cooperarea la nivel
regional ºi activitãþile de cercetare comune.

De asemenea, în conformitate cu articolul 70 din acest acord european, mediul este
evidenþiat ca unul din domeniile în care armonizarea legislativã ar trebui urmãritã. Mai
mult, articolul 72.2 menþioneazã dezvoltarea durabilã ca unul din principiile directoare
al politicilor de adoptat de cãtre România pentru a promova dezvoltarea economicã ºi
politicã a þãrii ºi se face ecoul „principiului integrãrii” prezent în articolul 174 al

212

Capitolul 17

3 Bull. E.C., nr. 6/1993. 
4 Liniile principale ale strategiei de preaderare se pot gãsi în documentul pregãtitor a Comisiei Europene, The
Europe Agreements and Beyond : A Strategy to prepare the Countries of Central and Eastern Europe for
Accession, COM (94) 320 final, 13 iulie 1994.
5 Bull. E. C., nr. 6/1993, I. 13. 
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Tratatului CE. Mai precis, articolul 72.2 afirmã cã „aceste politici trebuie sã cuprindã,
de la început, totalitatea considerentelor de mediu ºi sã fie corelate cu cerinþele unei
dezvoltãri sociale armonioase”.

În plus faþã de aceste dispoziþii specifice, considerentele de mediu sunt integrate în
domenii sensibile acoperite de acord, precum gospodãrirea apelor (articolul 82),
transporturile (articolul 83), energia (articolul 79) sau securitatea nuclearã (articolul 80). 

Cu toate acestea, la începutul procesului de extindere nu exista o strategie specificã
referitoare la chestiunile de mediu. În schimb, acestea erau abordate în principal în
cadrul mai larg al armonizãrii legislative.

Una dintre principalele mãsuri luate în cursul pregãtirii statelor candidate pentru aderare a
fost identificarea pãrþilor din legislaþia CE care trebuiau transpuse rapid în dreptul naþional.
Nu ar trebui sã surprindã faptul cã regulile pieþei interne au fost identificate cã segmente
majore ale acquis-ului de în Cartea Albã a Comisiei privind Pregãtirea þãrilor asociate din
Europa Centralã ºi de Est pentru integrarea în piaþa internã a Uniunii7. Aceste elemente
ale legislaþiei CE se refereau indirect la chestiuni de mediu, acoperind în principal
standarde de produs, însã acestea reprezentau numai circa 50% din acquis-ul de mediu8.

Este interesant de menþionat cã în Agenda 20009 Comisia a observat cã nici unul din
statele candidate nu ar putea adopta ºi pune în aplicare întregul acquis comunitar în
momentul aderãrii la UE. Poziþia adoptatã de Comisie poate fi consideratã
surprinzãtoare, deoarece contrazice obligaþia transpunerii integrale a acquis-ului
comunitar, care a fost prezentatã dintotdeauna ca o condiþie sine qua non pentru aderare.
Se ajungea astfel la o anumitã diluare a acestei obligaþii10 în momentul în care
negocierile cu statele candidate din „grupul Luxemburg”11 încã nici nu începuserã. 

Totuºi aceasta ar putea fi vãzutã ca o poziþie realistã ce poate fi justificatã prin
dimensiunea provocãrilor ridicate þãrilor candidate de cerinþele armonizãrii ºi punerii în
aplicare a acquis-ului de mediu.

2.2. Un cadru mai coerent pentru abordarea chestiunilor de mediu în procesul de
aderare
Agenda 2000 a Comisiei a instituit bazele unei abordãri mai structurate a procesului de
extindere. Acest document a introdus o strategie de aderare bazatã pe un nou element
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cheie în pregãtirea þãrilor candidate, respectiv parteneriatele pentru aderare: instrumente
bilaterale semnate în mod individual de fiecare candidat ºi Comisia CE. Parteneriatele
pentru aderare sunt însoþite de un Program Naþional de Adoptare a Acquis-ului
Comunitar (PNAAC), iar acesta trebuie pus în aplicare de fiecare stat candidat.

Comisia CE a sugerat în acest context cã transpunerea directivelor cadru ºi dezvoltarea
strategiilor de armonizare detaliatã ºi punere în aplicare pentru directivele sectoriale
privind mediu ar trebui sã fie prioritãþile pe termen scurt ale PNAAC. 

Anul 1997 este important pentru tratarea chestiunii protecþiei mediului în procesul de
aderare, în mãsura în care pot fi identificate primele semne ale unei anumite
„diferenþieri”, acest domeniu începând sã fie promovat în mod treptat de instituþiile CE.
A fost adoptat un Ghid privind armonizarea legislaþiei de mediu a Uniunii Europene12,
pentru a sublinia aspecte specifice ale legislaþiei CE în chestiuni de mediu.

Acesta este un prim pas în direcþia unei abordãri destinate sã mãreascã coerenþa modului
de tratare a protecþiei mediului în cadrul extinderii cãtre TECE. A fost determinat de
lipsa evidentã de pregãtire a statelor candidate. Primele studii privind pregãtirea TECE,
desfãºurate în 1996, au arãtat cât de mult mai rãmânea de fãcut13. 

Acestea au arãtat14, de exemplu, cã în România numai 38% din directivele cadru
fuseserã transpuse în legislaþia naþionalã. În comparaþie cu alte state candidate, precum
Ungaria, Polonia ºi Slovacia, acesta era un ritm relativ lent de armonizare legislativã. 

Trãgând lecþii din extinderile anterioare, în care chestiunea mediului nu a jucat un rol
foarte important15, în 1998 Comisia a adoptat în sfârºit o strategie specificã16 ce a
subliniat importanþa acestei chestiuni în procesul de preaderare ºi a stabilit prioritãþile
armonizãrii legislative. 

În acest document, Comisia a identificat provocãrile cu care se confruntau statele
candidate în adaptarea sistemelor lor de protecþia a mediului la standardele UE. Prima
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ºi cea mai evidentã provocare este, desigur, cea legislativã17. A doua este legatã mai
general de capacitatea administrativã a statelor candidate în privinþa punerii în aplicare
efectivã a acquis-ului de mediu.

În acest context, ar trebui reamintit faptul cã, în cadrul strategiei de preaderare, mediul
beneficiazã de aceleaºi mecanisme de sprijin ca alte domenii ale activitãþii CE. Sprijinul
tehnic este disponibil ºi prin biroul TAIEX ºi programele de înfrãþire, care ulterior au
desemnat protecþia mediului ca o prioritate. 

În 1999, a fost stabilitã o modalitate suplimentarã de sprijin: aºa-numitul program
„PEPA” – „Program Prioritar de Mediu pentru Aderare”. Rolul principal al PEPA este
de  sprijini dezvoltarea planurilor de punere în aplicare a directivelor care necesitã
investiþii considerabile ºi de a asigura cã þãrile au un set clar de prioritãþi pentru
proiectele de pus în aplicare în urmãtorii ani18.

A treia provocare identificatã de Comisie este cea financiarã. Începând cu 1 ianuarie 1999,
a fost pusã la dispoziþie o formã specialã de sprijin financiar, în cadrul strategiei consolidate
de preaderare, prin programul ISPA19. Jumãtate din resursele acestui fond sunt atribuite
proiectelor de finanþare a investiþiilor din domeniul protecþiei mediului. Finanþarea este
dedicatã cu prioritate unor domenii (precum controlul calitãþii aerului, gospodãrirea apelor
ºi gestiunea deºeurilor) în care TECE se confruntau cu probleme grave, conform evaluãrilor
desfãºurate de Comisie, ºi care necesitã investiþii foarte ridicate.

Mai mult, programul LIFE20, iniþial direcþionat cãtre finanþarea proiectelor de mediu ale
statelor membre UE, a fost extins ºi cãtre TECE.

De asemenea, ar trebui menþionat faptul cã participarea la programe comunitare, prezentatã
în Agenda 2000 ca element important al strategiei de preaderare, a devenit efectivã pentru
prima datã în domeniul protecþiei mediului, deoarece, în temeiul acordurilor bilaterale cu
CE, statele candidate au participat la Agenþia Europeanã de Mediu21.

Dincolo de provocãrile generale, în comunicarea sa Comisia a identificat un numãr de
provocãri sectoriale. Astfel, s-a subliniat cã cele mai multe TECE se vor confrunta cu
dificultãþi în respectarea standardelor CE privind calitatea aerului ºi, în plus, cã acest
lucru se datora în mare parte emisiilor excesive din surse staþionare, precum centralele
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17 Ibid, p. 2.
18 Comunicare a Comisiei, The Challenge of Environmental Financing in the Candidate Countries,
COM(2001) 304 final, 8 iunie 2001.
19 Fondurile furnizate prin programul ISPA sunt distribuite în conformitate cu principiul cofinanþãrii ºi
reprezintã numai 85% din bugetul total al proiectelor în cauzã.  Cf. “New EU Instrument To Attract Fresh
Funds For Environmental Investment” Enlarging the Environment, buletin al Comisiei Europene privind
armonizarea de mediu, nr. 15, august 1999.
20 Regulamentul (CEE) nr. 1973/92 al Consiliului din 2 mai 1992 de instituire  unui instrument financiar
pentru mediul înconjurãtor (LIFE), Jurnalul Oficial L 206, 22 iulie 1992, p. 1-6 ºi modificãrile ulterioare.
21 Cu privire la participarea României, vezi Decizia 2001/584/CE a Consiliului din 18 iunie 2001 privind
încheierea acordului dintre Comunitatea Europeanã ºi România privind participarea României la Agenþia
Europeanã de Mediu ºi la Reþeaua europeanã de informare ºi observare în domeniul mediului, Jurnalul
Oficial L 213, 7 august 2001.



electrice ºi instalaþiile locale de termoficare22.
Un alt domeniu de preocupare a fost gestionarea deºeurilor. Comisia a identificat
directivele referitoare la incinerarea ºi gestionarea deºeurilor urbane ºi a celor
periculoase ca reprezentând cea mai mare provocare pentru TECE23.

În privinþa gospodãririi apelor, comunicarea a subliniat necesitatea realizãrii de investiþii
pentru ameliorarea calitãþii apei potabile ºi a gestionãrii apelor reziduale, punându-se
accentul în special pe standardele de utilizare a azotaþilor24.

În ceea ce priveºte controlul poluãrii industriale ºi gestiunea riscurilor, Comisia a
insistat asupra transpunerii ºi punerii în aplicare a directivei Seveso25, care în opinia sa
necesitã mai multã atenþie, deoarece ar reduce considerabil riscul unor accidente majore
la instalaþiile industriale din regiune26. 

Evaluarea globalã a acestor elemente specifice a arãtat cã, de regulã, mai erau multe de
fãcut pentru a integra acquis-ul. Totuºi Comisia a subliniat cã armonizarea acquis-ului
nu este o prioritate în sine, aceasta trebuind adaptatã la necesitãþile specifice ale fiecãrui
stat candidat27.

De asemenea, comunicarea Comisiei a subliniat cã identificarea anumitor domenii ca
necesitând o atenþie specialã nu însemna cã acele pãrþi ale acquis-ului erau în mod
inerent mai importante decât altele, ci se baza mai curând pe recunoaºterea faptului cã
toate statele candidate aveau probleme considerabile în respectivele domenii28.

Astfel, în comunicarea sa, Comisia adoptã o abordare dualã faþã de protecþia mediului
în contextul procesului de extindere. O evaluare globalã a problemelor ºi prioritãþilor
comune tuturor statelor candidate este suplimentatã de atenþia acordatã, în conformitate
cu cerinþa ca PNAAC sã reflecte prioritãþi specifice ale þãrilor, necesitãþilor ºi
problemelor particulare de mediu ale fiecãrei þãri.

Aceste douã criterii complementare reprezinta nucleul rapoartelor anuale ale Comisiei
cu privire la progresul statelor candidate. 

În raportul sãu anual din 199929, Comisia a subliniat cã, în ansamblu, nici unul din
statele candidate nu era pe deplin pregãtit în ceea ce priveºte armonizarea legislaþiei de
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22 Comunicare a Comisiei: Accession Strategies for the Environment: Meeting the Challenge of Enlargement
with the Candidate Countries of Central and Eastern Europe, COM (1998) 294, 20 mai 1998, p. 5.
23 Ibid.
24 Idem, p. 6.
25 Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente
majore, Jurnalul Oficial L 10, 14 ianuarie 1997, aºa-numita Directivã Seveso II, înlocuind Directiva
82/501/CEE a Consiliului privind riscurile de accidente majore ale anumitor activitãþi industriale, Jurnalul
Oficial L 230, 5 august 1982, adoptatã ca reacþie la accidentul industrial de la Seveso, Italia. 
26 Comunicare a Comisiei: Accession Strategies for the Environment: Meeting the Challenge of Enlargement
with the Candidate Countries of Central and Eastern Europe, COM (1998) 294, 20 mai 1998, p. 6.
27 Idem, p. 8.
28 Idem, p. 6.
29 Comisia Europeanã, document de ansamblu - Reports on progress towards accession by each of the
candidate countries, COM (1999) 500, 13 octombrie 1999.



mediu ºi cã toate s-ar confrunta cu dificultãþi grave în viitorul apropiat. Un an mai
târziu, Comisia a recunoscut progresele realizate de unele state candidate ºi a subliniat
eforturile care trebuiau depuse în continuare de toate statele candidate în ceea ce
priveºte capacitatea administrativã de a pune în aplicare acquis-ul de mediu30. Aceastã
ultimã observaþie poate fi gãsitã ºi în raportul din 200131, care a fost adoptat dupã ce deja
fuseserã închise negocierile cu cele mai multe þãri din Europa Centralã ºi de Est asupra
capitolului dedicat chestiunilor de mediu din acquis (capitolul 22).

Instituþiile CE pãreau sã favorizeze o abordare flexibilã a capitolului 22, deoarece în
ciuda sublinierii repetate a problemelor în cursul procesului, negocierile au fost închise
destul de uºor32, acceptându-se perioade de tranziþie mai mari sau mai mici pentru
aplicarea directivelor specifice. Întrebarea dacã ce s-a obþinut nu este numai „un succes
uºor pe hârtie”33 poate fi pusã în mod legitim, deoarece capacitatea noilor state membre
de a pune în aplicare acquis-ul, atât în ceea ce priveºte resursele, cât ºi pregãtirea
administrativã, pare a fi deficitarã. 

3. ADAPTAREA LEGISLAÞIEI DE MEDIU ROMÂNEªTI: ETAPE CHEIE
ALE PROCESULUI DE ADERARE

3.1. Începuturile întârziate ale unui sistem de protecþie a mediului

Amploarea provocãrii puse de aderarea la UE în domeniul protecþiei mediului poate fi
explicatã prin mai curând slaba cristalizare a politicii de mediu a României.

România a adoptat relativ târziu legislaþia de mediu. Deºi o mare parte a daunelor aduse
mediului îºi are originea în trecutul comunist al României, nici dupã tranziþia la
democraþie protecþia mediului nu a devenit o prioritate de vârf. 

Deºi e adevãrat cã protecþia mediului a devenit în mod oficial un domeniu de acþiune
public în 199034, când a fost creat primul minister al mediului, legislaþia de bazã
precizând principiile politicii de mediu a fost adoptatã mult mai târziu. De-abia în
decembrie 1995 parlamentul român a adoptat legea protecþiei mediului35, furnizând
cadrul de bazã pentru protejarea mediului înconjurãtor al þãrii.

Într-adevãr, România a fost, împreunã cu Macedonia, una din ultimele þãri foste
comuniste care sã adopte legislaþie de mediu „de a doua generaþie”36 care sã transforme
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30 Comisia Europeanã, document de ansamblu - Reports on progress towards accession by each of the
candidate countries, COM (2000) 700, 8 noiembrie 2000.
31 Comisia Europeanã, document de strategie - Reports on progress towards accession by each of the
candidate countries, COM (2001) 700, 13 noiembrie 2001.
32 Marc Maresceau, “Pre-accession” în Marise Cremona (editor), The Enlargement of the European Union,
Collected Courses of the Academy of European Law, vol. XII/1, Oxford University Press, 2003, p. 23, în
special nota 38.
33 Ibid.
34 Institutul European din România, Politica mediului, Micromonografii - Politici Europene, p. 30
(www.ier.ro). 
35 Legea protecþiei mediului, nr. 137 din 29 decembrie 1995, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304
din 30 decembrie 1995. 
36 Steven Stec, “Romania- New Law Ends Era”, CEELI Law report, Bulletin, primãvara 1996, Central and
East European Law Initiative of the American Bar Association.



protecþia mediului într-un obiectiv major de interes public. Legislaþia de mediu „de a
doua generaþie” se bazeazã pe conceptul dezvoltãrii durabile, cuprinzând prevenirea ºi
principiile poluatorul plãteºte ºi al precauþiei. Obiectivele sale declarate sunt protecþia
biodiversitãþii, cooperarea internaþionalã ºi participarea publicã. 
Conform legii româneºti, principalele instrumente de atingere a acestor obiective sunt
elaborarea unor politici integrate, a unor studii de impact asupra mediului ºi a unor
proceduri ameliorate de planificare ºi punere în aplicare. 

În temeiul articolului 5 din legea protecþiei mediului, statul recunoaºte dreptul la un
mediu sãnãtos ºi garanteazã accesul  la informaþii privind calitatea mediului. Mai mult,
recunoaºte dreptul cetãþenilor de a se asocia în organizaþii de protecþie a mediului.
Printre alte drepturi se numãrã dreptul de consultare  asupra tuturor chestiunilor de
mediu, dreptul de acces la autoritãþile administrative ºi judiciare, precum ºi dreptul la
despãgubiri adecvate pentru daunele de mediu.

Atenþia acordatã de legea protecþiei mediului programelor de conformitate ca
instrumente pentru determinarea treptatã a industriilor sã respecte standardele
internaþionale este unul din aspectele sale noi: legislaþia impune cerinþa obþinerii
avizelor de mediu. De asemenea, interzice importurile de deºeuri ºi impune controale
stricte asupra substanþelor periculoase. 

În ceea ce priveºte principiile de bazã ale legislaþiei de mediu, România pãrea sã
respecte principiile fundamentale ale politicii de mediu a CE precizate în articolul 174
TCE (fostul articol 130r)37. Totuºi, punerea în aplicare a legislaþiei de mediu este cea
care  ridicat o întreagã serie de probleme, de la adoptarea primului raport informal
privind pregãtirea þãrilor TECE38. Aceastã constatare va fi confirmatã ulterior de
evaluãrile Comisiei Europene.

3.2. Ritmul lent al armonizãrii ºi chestiunea conformitãþii formale

Una din principalele chestiuni identificate de evaluarea informalã prevãzutã mai sus a
fost lipsa resurselor financiare. Alte probleme subliniate au fost lipsa unei strategii în
abordarea chestiunilor de mediu, un proces legislativ lent, întârzieri în stabilirea unor
structuri de coordonare pentru aderarea la UE ºi competenþe administrative suprapuse la
punerea în aplicare a acquis-ului de mediu.

Cea mai sensibilã problemã, care va deveni un fel de temã recurentã, se referea la
punerea în aplicare a acquis-ului, care în acel moment era consideratã prea ezitantã.

Prima evaluare fãcutã de Comisia Europeanã asupra candidaturii României39 va
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37 Simona Hancu, Ioan Hortopan, Mihai Lesnic, “Country Reports: Romania” în Approximation of European
Union Legislation: Case Studies of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,
Romania, Slovak Republic and Slovenia, Szentendre: Regional Environmental Center, 1996, p. 97. 
38 Ibid. Acest raport analizeazã detaliat starea armonizãrii legislative în România pânã în 1996.
39 Avizul Comisiei Europene privind candidatura României la Uniunea Europeanã, COM(97) 2003 final.



confirma aceste probleme, precum ºi decalajul dintre România ºi þãrile din „grupul
Luxemburg” în domeniul protecþiei mediului. Într-adevãr, România era singurul stat
candidat pentru care Comisia a declarat expres cã ar trebui acordatã prioritate
chestiunilor de mediu. 

În afara domeniilor care necesitã investiþii considerabile ºi o implicare substanþialã a
administraþiei40, unde România, ca ºi celelalte state candidate, putea îndeplini standardele
CE numai pe termen lung, armonizarea legislativã era lentã ºi în celelalte domenii.

Dupã schimbarea abordãrii europene a extinderii, reprezentatã de adoptarea strategiei
consolidate de aderare, statele candidate au trebuit sã identifice prioritãþile de acþiune pe
termen scurt ºi pe termen lung ºi sã adopte PNAAC de realizare a acestora.

România s-a confruntat cu anumite dificultãþi ºi în aceastã privinþã, adoptarea PNAAC
fiind întârziatã. Comisia a observat cã în domeniul protecþiei mediului armonizarea
legislativã înainta lent ºi fãrã o strategie sau o viziune coerentã41. La nivel instituþional,
reformele efectuate nu au fost considerate suficiente, iar Comisia a sugerat întãrirea
autoritãþii ministerului de resort.

Un alt aspect important al ajustãrii la standardele UE a implicat finanþarea politicilor de
mediu. Astfel, România trebuia sã adopte normele de înfiinþare a unui fond de mediu42. 

Acelaºi ritm lent de armonizare legislativã va fi înregistrat în 200143, singurul progres
notabil fiind adoptarea PNAAC.
Anul 2002 a adus semnele unei evoluþii pozitive: în iunie, România a deschis
negocierile asupra capitolului 22, iar Comisia a oferit pentru prima datã o evaluare mai
optimistã a armonizãrii legislaþiei de mediu44. 

O nouã iniþiativã din domeniul protecþiei mediului la nivel naþional a fost România
Curatã. Program concret pentru sãnãtatea mediului45. Adoptat în 2002, acest document
de politicã s-a prezentat ca un instrument de sistematizare a eforturilor naþionale pentru
aderarea la UE. Acestuia i s-a anexat un plan de acþiune detaliat de armonizare
legislativã pentru anii 2002 ºi 2003. Totuºi, principala contribuþie a raportului era
politica stabilitã pentru asigurarea unei participãri publice efective în chestiunile de
mediu. Astfel, se îndeplinea o cerinþã a rapoartelor de þarã ale Comisiei. Astfel, a fost
instituit un parteneriat între diferitele componente ale societãþii civile ºi autoritãþile
locale, pentru a promova conºtientizarea de cãtre public a protecþiei mediului. 
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40 Aceste domenii sunt nãmolul de epurare, apa potabilã, gestiunea deºeurilor ºi poluarea aerului.
41 Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession, COM(2000) 710 final.
42 Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001.
Pentru o prezentare a problemelor referitoare la crearea acestui fond, vezi Luminita Chivu, Constantin
Ciutacu, Fondul de mediu in România, Societatea Academicã din România, Centrul pentru politicã publicã,
studiul nr. 24, aprilie 2001.
43 Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession, COM(2001) 700 final –
SEC(2001) 1753.
44 Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession, COM(2002) 700 final –
SEC(2002) 1409.
45 Citat anterior.



Decizia de a semna tratatul de aderare cu cele opt þãri din Europa Centralã ºi de Est, plus
Cipru ºi Malta, a fost luatã la Consiliul European de la Copenhaga din decembrie 2002.
Dupã aceea, pregãtirile Bulgariei ºi României în vederea aderãrii vor beneficia de un
tratament individualizat în Foile de parcurs pentru Bulgaria ºi România46, care rezumã
paºii necesari pentru aderarea din 2007. Acest document se concentreazã pe câteva
domenii prioritare, inclusiv protecþia mediului. 

În 2003, urmãtoarea evaluare efectuatã de Comisie asupra candidaturii României47 a
confirmat evoluþia pozitivã a armonizãrii legislative în domeniul protecþiei mediului. 

Totuºi, raportul din 2003 a subliniat cã România se concentra prea mult pe armonizarea
legislativã ºi conformitatea formalã cu obligaþiile decurgând din adoptarea acquis-ului,
în detrimentul punerii efective în aplicare. Comisia a menþionat totuºi cã au existat unele
încercãri de a elabora o planificare strategicã în anumite domenii, cum ar fi gestionarea
deºeurilor. 

De asemenea, raportul din 2003 a criticat structura instituþionalã stabilitã pentru punerea
în aplicare a legislaþiei de mediu. În privinþa fuziunii a douã ministere anterior
independente (agricultura, pe de o parte, ºi mediul, apele ºi pãdurile, pe de altã parte),
Comisia a criticat aceastã abordare deoarece producea instabilitate ºi confuzie cu privire
la competenþe într-un context deja marcat de capacitãþi administrative insuficiente.

De asemenea, Comisia a insistat asupra necesitãþii de a restructura agenþiile locale de
protecþie a mediului care, conform legislaþiei româneºti, trebuiau sã joace un rol cheie
la punerea în aplicare, supravegherea ºi controlul normelor de mediu.

Urmãtorul raport de þarã al Comisiei48 a subliniat cã România a fãcut progrese mari în
domeniul protecþiei mediului de la prima analizare a candidaturii sale, în 1997.

Conform evaluãrii din 2004 a Comisiei, România atinsese un nivel în general
satisfãcãtor de aliniere legislativã.  Totuºi a subliniat cã, pentru a fi pregãtitã de aderare,
trebuia acordatã o atenþie specificã finalizãrii transpunerii anumitor aspecte ale
legislaþiei orizontale ºi a unor directive sectoriale privind calitatea aerului, gestiunea
deºeurilor, calitatea apei, poluarea industrialã, substanþele chimice, zgomotul,
securitatea nuclearã ºi protecþia împotriva radiaþiilor.

De asemenea, ca un fapt pozitiv, raportul a menþionat cã România luase decizii de
consolidare a structurilor sale administrative. Dar a menþionat cã mai erau multe de
fãcut în privinþa înfiinþãrii ºi finalizãrii structurilor necesare pentru punerea în aplicare:
inclusiv continuarea consolidãrii capacitãþii administrative la nivel naþional, regional ºi
local ºi ameliorarea coordonãrii între diferitele niveluri administrative, precum ºi cu alte
autoritãþi relevante. 
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46 Roadmaps for Bulgaria and Romania, COM (2002) 624, 13 noiembrie 2002.
47 Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession, COM(2003) 676 final –
SEC(2003) 1211.
48 Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession, COM(2004) 657 final.



În sfârºit, Comisia a menþionat cã procedurile de recrutare pentru administraþia de
mediu pãreau a fi pe drumul cel bun ºi cã, cu condiþia alocãrii unor resurse bugetare
suficiente sectorului de mediu, acest lucru ar trebui sã mãreascã considerabil
performanþele serviciilor publice.

Necesitatea punerii în practicã a unor strategii credibile pentru aplicarea eficientã a
acquis-ului de mediu este o temã recurentã a evaluãrii Comisiei. Aceastã evaluare
considerã punerea în aplicare întregii legislaþii europene o provocare majorã pentru
România, inclusiv în ceea ce priveºte investiþiile. Conform raportului din 2004 al
Comisiei, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a pune pe deplin în aplicare
legislaþia CE în sectoare cheie, precum calitatea aerului, gestiunea deºeurilor, calitatea
apei, protecþia naturii, emiterea unor avize integrate ºi substanþele chimice. 

Problema conformitãþii formale cu acquis-ul de mediu a continuat sã fie evidenþiatã de
cãtre Comisie, chiar dacã negocierile asupra acestui capitol urmau a fi închise în curând. 

4. REZULTATELE NEGOCIERILOR ªI PROVOCÃRI VIITOARE

Ca ºi alte þãri din Europa Centralã si de Est, negocierile României cu UE asupra
capitolului de mediu s-au desfãºurat relativ rapid. Dupã cum a remarcat în mod constant
Comisia, numai aspecte limitate ale legislaþiei CE puteau fi supuse unei perioade
tranzitorii ºi numai dacã statul candidat prezenta un calendar credibil pentru
conformarea deplinã cu standardele UE.

Conform tratatului de aderare semnat la Luxemburg pe 29 aprilie 200549, România
beneficiazã de diverse perioade de tranziþie referitoare la calitatea apei, calitatea aerului,
deºeuri ºi instalaþii de incinerare50. 
În ceea ce priveºte calitatea aerului, cerinþele legislaþiei CE vor fi puse în aplicare treptat
în cursul primilor trei ani de la aderare. Obiectivul global al recuperãrii ºi eliminãrii
celor mai multor categorii de deºeuri ar trebui atins pânã la 31 decembrie 2011. Pânã la
1 ianuarie 2007, România trebuie sã poatã recicla 32% din volumul total de deºeuri, iar
aceastã cifrã ar trebui sã creascã la 48% pânã în 2010 (cu câteva excepþii pentru anumite
categorii de deºeuri, precum sticla, a cãrei reciclare integralã nu va fi posibilã înainte de
2013). De asemenea, pânã în 2008-2009 România va trebui sã abordeze chestiunea
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49 Textul este disponibil în limba românã pe pagina Ministerului Integrãrii Europene: http://www.mie.ro. Un
rezumat al rezultatelor negocierilor se gãseºte în  Report on the Results of the Negotiations on the Accession
of Bulgaria and Romania to the European Union, pregãtit de departamentele Comisiei, februarie 2005,
raportul nr. 5859/05.
50 România a solicitat perioade de tranziþie pentru zece directive (privind controlul emisiilor de compuºi
organici volatili rezultaþi din stocarea petrolului, ambalajele ºi deºeurile de ambalaje, depozitarea deºeurilor,
deºeurile de echipamente electrice ºi electronice, epurarea apelor uzate urbane, descãrcarea substanþelor
periculoase în apele de suprafaþã, calitatea apei destinate consumului uman, prevenirea ºi controlul integrat al
poluãrii, emisiile anumitor poluanþi în aer prin instalaþii mari de ardere ºi incinerarea deºeurilor) ºi pentru un
regulament (privind supravegherea ºi controlul transporturilor de deºeuri). Pentru aceste aspecte, a se vedea:
Document de poziþie in negocierile asupra capitolului 22 – Protecþia mediului înconjurãtor, Ministerul
Integrãrii Europene (www.mie.ro).



anumitor facilitãþi de incinerare problematice. Cea mai lungã perioadã de tranziþie
obþinutã de România se referã la calitatea apei, care ar trebui sã îndeplineascã
standardele UE pânã în 2017.

Aceste perioade de tranziþie au fost acceptate de UE în domeniile în care conformitatea
cu standardele sale necesita cele mai mari investiþii financiare din partea României.
Totuºi, tot pe termen lung, ansamblul protecþiei mediului va continua sã fie o sarcinã
financiarã serioasã pentru România. Conform studiilor iniþiale realizate de Comisia
Europeanã51, necesitatea conformãrii cu standardele europene de protecþie a mediului va
presupune un efort financiar din partea României de circa 3-4% din PIB, respectiv
aproape 20 de miliarde de euro pentru urmãtorii douãzeci de ani. Mai mult, aceastã
sumã pare a fi o subestimare, evaluãri mai recente din aceleaºi surse indicând un total
de 29,3 miliarde euro52. 

Aceste cifre indicã amploarea problemelor de mediu de care încã suferã România ºi
complexitatea chestiunilor de mediu legate de aderarea sa la UE. Cele mai multe din
fondurile pe care România va trebui sã le aloce protecþiei mediului vor fi dedicate
ameliorãrii calitãþii apei, care pare sã fie cea mai gravã problemã de mediu.

România va face faþã provocãrii financiare prin mobilizarea a trei surse majore de
finanþare: finanþare directã de la bugetul de stat (aproximativ 7 miliarde euro), finanþare
de cãtre operatorii privaþi (9 miliarde euro) ºi programe de finanþare interne ºi externe
(13 miliarde euro)53. Astfel, se anticipeazã cã România se va sprijini considerabil pe
finanþarea UE, iar acesta este un alt motiv pentru întãrirea capacitãþii administrative.
Studiile54 au arãtat cã instituþiile româneºti nu sunt întotdeauna pregãtite sã efectueze
pregãtirile tehnice necesare pentru a obþine fonduri de la programe de finanþare, precum
ISPA. De aceea, în anii urmãtori România ar trebui sã solicite asistenþã – atât tehnicã,
cât ºi sprijin de cofinanþare –pentru a-ºi acoperi necesarul de investiþii. 

În privinþa celorlalte provocãri identificate de Comisie, numai una dintre acestea pare sã
fi fost rezolvatã efectiv de România, aceasta fiind armonizarea legislativã. Totuºi nu ar
trebui uitat cã cele mai multe eforturi depuse în aceastã privinþã în ultimii ani se
concentrau pe aspectele formale ºi tehnice ale acquis-ului, fãrã o adevãrate reflecþie
strategicã asupra politicii de mediu. Prioritãþile cu adevãrat naþionale trebuie sã se
reflecte ºi în conceperea ºi aplicarea acestei politici, care nu se referã numai la
respectarea standardelor55. 
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A treia provocare identificatã de Comisie, capacitatea administrativã de a pune în
aplicare în întregime acquis-ul comunitar, pare chestiunea cea mai dificil de abordat ºi
necesitã o atenþie specificã. Aceasta este o problemã ce afecteazã ºi alte domenii ale
acquis-ului.  Dar datoritã naturii tehnice a subiectului, este o întrebare foarte dificilã în
contextul protecþiei mediului.

Dupã cum au indicat studii recente56, problemele care afecteazã capacitatea României
de a pune în aplicare acquis-ul sunt grave. Capacitatea administrativã, formarea
personalului, echipamentele de monitorizare, inspectarea ºi respectarea aplicãrii sunt în
generale inadecvate pentru punerea reuºitã în aplicare a acquis-ului. În plus,
comunicarea proastã la nivel central între diferitele ministere ºi între autoritãþile locale
ºi centrale este un obstacol major în calea unei acþiuni eficiente.

Toate aceste chestiuni ar trebui abordate în mod prioritar. Insuficienþele punerii efective
în aplicare a acquis-ului de mediu sunt considerate suficient de importante pentru a fi
justificat recenta emitere a unei scrisori de avertizare de cãtre Comisia Europeanã57. În
opinia Comisiei, deficienþele de punere în aplicare ar putea întârzia aderarea României. 

Documente oficiale ºi informaþii relevante:

Documente oficiale:

1. Documente CE:

– Regulamentul (CEE) nr. 1973/92 al Consiliului din 21 mai 1992 de instituire
unui instrument financiar pentru mediul înconjurãtor (LIFE), Jurnalul Oficial L
206, 22 iulie 1992, p. 1-6;

– Concluziile Consiliului European de la Copenhaga, iunie 1993, Bull. E.C., no. 6/
1993; 

– Acord european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitãþile
Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte, Jurnalul Oficial L 357,
31 decembrie 1994, p. 2-189;

– Comunicare a Comisiei, The Europe Agreements and Beyond: A Strategy to
Prepare the Countries of Central and Eastern Europe for Accession, COM (94)
320 final, 13 iulie 1994;.

– Comisia, White Paper on the Preparation of the associated countries of Central
and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union, COM
(95) 163 final, 3 mai 1995;

– Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra
riscului de accidente majore, Jurnalul Oficial L 10, 14 ianuarie 1997, aºa-numita
Directivã Seveso II, înlocuind Directiva 82/501/CEE a Consiliului privind
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riscurile de accidente majore ale anumitor activitãþi industriale, Jurnalul Oficial
L 230, 5 august 1982;

– Comisia Europeanã, Agenda 2000, Vol. 1: For a Stronger and Wider Union, Vol.
2 : The Challenge of Enlargement, COM (97) 2000, Bull. E.U., Supplement
1997/05;

– Avizul Comisiei Europene privind candidatura României la Uniunea Europeanã,
COM (97) 2003 final, iulie 1997;

– Document de lucru al Comisiei, Guide To The Approximation of European Union
Environmental Legislation, SEC (97) 1608;

– Comunicare a Comisiei: Accession Strategies for the Environment: Meeting the
Challenge of Enlargement with the Candidate Countries of Central and Eastern
Europe, COM (1998) 294, 20 mai 1998;

– Comisia Europeanã, document de ansamblu - Reports on progress towards
accession by each of the candidate countries, COM (1999) 500, 13 octombrie
1999, 23;

– Comisia Europeanã, document de ansamblu - Reports on progress towards
accession by each of the candidate countries, COM (2000) 700, 8 noiembrie
2000, 23;

– Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession,
COM (2000) 710 final, 8 noiembrie 2000;

– Comisia Europeanã, document de strategie - Making a Success of Enlargement.
Report on the progress towards accession by each of the candidate countries,
COM (2001) 700, 13 noiembrie 2001, 20;

– Comunicare a Comisiei, The Challenge of Environmental Financing in the
Candidate Countries, COM (2001) 304 final, 8 iunie 2001;

– Decizia 2001/584/CE a Consiliului din 18 iunie 2001 privind încheierea
acordului dintre Comunitatea Europeanã ºi România privind participarea
României la Agenþia Europeanã de Mediu ºi la Reþeaua europeanã de informare
ºi observare în domeniul mediului, Jurnalul Oficial L 213, 7 august 2001, p. 20;

– Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession,
COM (2001) 700 final, 13 noiembrie 2001;

– Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession,
COM (2002) 700 final, 9 octombrie 2002;

– Comisia Europeanã, Roadmaps for Bulgaria and Romania, COM (2002) 624, 13
noiembrie 2002;

– Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession,
COM (2003) 676 final, 5 noiembrie 2003;

– Comisia Europeanã, Regular Report on Romania’s progress towards accession,
COM (2004) 657 final, 6 octombrie 2004;

– Report on the Results of the Negotiations on the Accession of Bulgaria and
Romania to the European Union, pregãtit de departamentele Comisiei, februarie
2005, raport nr. 5859/05.

224

Capitolul 17



2. Documente naþionale:

– Guvernul României, Programul Naþional de Aderare la UE, mai 2000
(www.gov.ro );

– Ministerul Apelor ºi al Protecþiei Mediului, România curatã . Program concret
pentru sãnãtatea mediului, Bucureºti, aprilie 2002 (www.mappm.ro);

– Legea protecþiei mediului nr. 137 din 29 decembrie 1995, Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995;

– Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001;

– Ministerul Integrãrii Europene, Document de poziþie în negocierile asupra
capitolului 22 – Protecþia mediului înconjurãtor, ( www.mie.ro).

Studii ºi monografii:

– Razvan Amariei, “Romania Confronts Environmental Problems”, South-East
Times, 1 martie 2005;

– Cristina Arion, “Provocãrile europenizãrii în protecþia mediului: cîteva reflecþii
pornind de la cazul României” în Ana-Maria Dobre, Ramona Coman (coord.),
România ºi  integrarea europeanã , Institutul European, 2005;

– Rainer Arnold, Kirstyn Inglis – “European Environment Law” în Arnold Ott,
Kirstyn Inglis (coord.), Handbook on European Enlargement, T.M.C. Asser
Press, Haga, 2002, pp. 641 – 677;

– Alexander Carius, Ingmar von Homeyer, Stefani Bär, “The Eastern Enlargement
of the European Union and Environmental Policy: Challenges, Expectations,
Speed and Flexibility” în Katharina Holzinger ºi Peter Knoepfel (editori),
Environmental Policy in a European Union of Variable Geometry? The
Challenge of the Next Enlargement, Basel, Helbig&Lichtenhahn, 1999;

– Luminita Chivu, Constantin Ciutacu, Fondul de mediu în România, Societatea
Academicã din România, Centrul pentru politicã publicã, studiul nr. 24, aprilie
2001;

– Atle Christer Christiansen, Kristian Tangen, “The Shadow of the Past:
Environmental Issues and Institutional Learning in EU Enlargement Processes”,
The Fridt Jof Nansen Institute, FNI Report, nr. 1/2001, 45 p.;

– Ministerul Mediului din Danemarca, The Environmental Challenge of EU
Enlargement in Central and Eastern Europe, raport tematic, decembrie 2001
(http://www.mst.dk/homepage );

– Ministerul Mediului din Danemarca, Romania’s Road to Accession: the Need for
Environmental Focus, raport tematic, februarie 2003, 104 p.
( h t t p : / / w w w. m s t . d k / u d g i v / P u b l i c a t i o n s / 2 0 0 3 / 8 7 - 7 9 7 2 - 7 1 7 -
4/html/kap01_eng.htm);

– Institutul European din România, Politica mediului, Micromonografii - Politici
Europene, p. 30 (www.ier.ro);

– Marc Maresceau, “Pre-accession” în Marise Cremona (editor), The Enlargement
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of the European Union, Collected Courses of the Academy of European Law,
vol. XII/1,Oxford University Press, 2003, pp. 9-42;

– “New EU Instrument To Attract Fresh Funds For Environmental Investment”
Enlarging the Environment, buletin al Comisiei Europene privind armonizarea
de mediu, nr. 15, august 1999;

– Regional Environmental Center, Approximation of European Union Legislation:
Case Studies of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,
Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia, Szentendre: Regional
Environmental Center, 1996, 149 p.;

– Anne Marie Sciberras, “Challenges for the Accession Countries in the EU’s
Environmental Field”, Eipascope, nr. 3/2002 (http://www.eipa.nl);

– Steven Stec, “Romania- New Law Ends Era”, CEELI Law report, buletin,
primãvara 1996, Central and East European Law Initiative of the American Bar
Association. 

Surse de informare pe Internet:

– Comisia Europeanã, pagina pentru România a DG Extindere:
www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/index.htm;

– Delegaþia Comisiei Europene în România: www.infoeuropa.ro;

– Ministerul Integrãrii Europene: www.mie.ro;

– Ministerul Apelor ºi al Protecþiei Mediului: www.mappm.ro;

– Institutul European din România: www.ier.ro;

– Euractiv: www.euractiv.ro;

– Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe: www.rec.org;

– Comisia Naþiunilor Unite pentru Europa, Analiza performanþelor de mediu ale
României: www.unece.org/env/epr/studies/romania/welcome.htm
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CAPITOLUL 18

UNIUNEA ECONOMICÃ ªI MONETARÃ

Kenneth Dyson*

1. ISTORICUL UEM

Istoria Uniunii Economice ºi Monetare (UEM) începe la summit-ul de la Haga din 1969
al conducãtorilor celor ºase state membre fondatoare, unde preºedintele francez
Georges Pompidou a lansat aceastã idee (care fusese propusã anterior de Giscard
d’Estaing în calitate de ministru de finanþe, dar fusese respinsã de preºedintele De
Gaulle). Acest lucru este caracteristic pentru rolul conducãtor avut de-a lungul timpului
de liderii politici francezi în privinþa UEM. Rezultatul a fost Comitetul Werner privind
UEM, care ºi-a prezentat raportul în 1970. A fost primul din cele douã comitete privind
UEM (al doilea a fost Comitetul Delors din 1988-89) ºi din punct de vedere istoric este
interesantã compararea acestora. Raportul Werner a fost mai curând de inspiraþie
keynesistã decât monetaristã: de exemplu, nu menþiona necesitatea unei bãnci centrale
europene independente ºi acorda mare atenþie echilibrului dintre un pilon economic, cu
o autoritate fiscalã, ºi un pilon monetar implicând coordonarea bãncilor centrale
naþionale. 

Raportul a împãrtãºit soarta keynesismului în anii '70. Tensiunile crescânde din cadrul
sistemului Bretton Woods de cursuri de schimb ºi prãbuºirea acestuia, ºocul inflaþionist
al crizei petrolului din 1973 ºi „stagflaþia” care a urmat (o combinaþie de inflaþie mare
ºi ºomaj ridicat) au subminat credibilitatea keynesismului ºi au pregãtit calea unei noi
paradigme economice bazate pe monetarism. Astfel cã planul Werner pentru UEM ºi-a
gãsit repede sfârºitul. Nu mai puþin grav, negociatorii germani erau sceptici cu privire la
seriozitatea propunerii franceze. Aceºtia argumentau – din propria experienþã istoricã a
uniunii monetare germane din secolul al nouãsprezecelea – cã o uniune monetarã nu ar
putea funcþiona fãrã o uniune politicã (iar un test al acesteia ar fi fost o autoritate fiscalã
la nivelul CEE). Aceasta era aºa-numita teorie a „încoronãrii” UEM: uniunea monetarã
ar fi fost punctul final într-un proces de uniune economicã ºi politicã ce ar fi asigurat un
cadru de solidaritate pentru a-i asigura durabilitatea. Negociatorii francezi au arãtat cã
nu sunt dispuºi sã accepte transferul cãtre nivelul CEE al suveranitãþii asupra politicii
fiscale. Astfel cã negociatorii germani ºi-au pierdut încrederea. Principala moºtenire a
acestui episod a fost un sistem de coordonare a ratelor de schimb numit „ºarpe”. Totuºi
nici Franþa, nici Italia nu au reuºit sã-ºi menþinã participarea la acesta.

Urmãtoarea realizare principalã a fost rezultatul conducerii franco-germane, prin
cancelarul Helmut Schmidt ºi preºedintele Valery Giscard d’Estaing: mecanismul
ratelor de schimb (ERM) din 1979. Aceºtia l-au considerat ca o primã etapã în procesul
creãrii UEM, prin instituirea unei „zone de stabilitate economicã” în Europa. A fost
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proiectat ca un sistem de coordonare a ratelor de schimb bazat pe o unitate de cont
europeanã artificialã. Totuºi, în urma negocierilor tehnice dintre bãncile centrale, s-a
ajuns la un sistem centrat în jurul mãrcii germane, o aºa-numitã zonã „D-Mark”.
Paritãþile erau fixate în funcþie de marca germanã. Aceasta însemna cã în realitate banca
centralã germanã (Bundesbank) stabilea parametrii politicii monetare a membrilor
ERM. Aranjamentul avea o justificare în sensul cã Germania avea cea mai stabilã ºi mai
credibilã monedã din CEE. Astfel cã fixarea de aceasta asigura stabilitatea economicã.
Totuºi însemna ºi un rol german privilegiat. În mod surprinzãtor, Bundesbank a insistat
de la început cã va stabili politica monetarã þinând cont numai de Germania, nu ºi de
ERM. Astfel cã, dacã o monedã avea probleme, þinea de respectivul stat membru sã ia
mãsuri corective, nu de Bundesbank.  
ERM este extrem de important în istoria UEM. A fost terenul de antrenament pentru
UEM: o etapã în care statele membre îºi puteau demonstra pregãtirea pentru UEM prin
capacitatea de a susþine o anumitã paritate fãrã tensiuni sau devalorizare (o formulã
preluatã în criteriile de convergenþã pentru intrare de la Maastricht). ERM în sine a
evoluat. O datã cheie a fost criza francezã a ERM din martie 1983: când politicile
economice reflaþioniste ale preºedintelui Francois Mitterand au dus la crizã, acesta a
optat pentru rãmânerea în ERM ºi trecerea la o politicã de dezinflaþie competitivã.
Politica francezã a fost de a asigura cã francul era la fel de stabil ca marca germanã, iar
acest lucru necesita o politicã antiinflaþionistã fermã. Tãria politicii franceze a fost
testatã din nou cu ocazia crizei ERM din ianuarie 1987, moment în care negociatorii
francezi s-au convins cã era nevoie de un nou efort hotãrât pentru a realiza UEM.

Elementul cheie a venit din partea Germaniei, ca ºi în cazul ERM, propulsat de Schmidt.
S-a recunoscut întotdeauna cã din punct de vedere strategic existenþa UEM depindea în
întregime de Germania. Germania avea cea mai puternicã ºi mai stabilã monedã din
CEE. Marca germanã a avut o importanþã simbolicã imensã în construirea identitãþii
postbelice pentru germani, fiind un obiect al mândriei acestora. Ministrul de Externe
german Hans-Dietrich Genscher a utilizat preºedinþia germanã a CEE de la începutul
anului 1988 pentru a relansa ideea UEM, ca fiind oportunã, odatã cu începerea
programului pieþei unice. UEM era complementul logic al pieþei unice ºi finalizarea
acesteia prin eliminarea riscului valutar ºi realizarea transparenþei preþurilor ºi
costurilor. 

Cancelarul Helmuth Kohl a preluat aceastã idee ºi a prelucrat-o împreunã cu Jacques
Delors, preºedintele Comisiei Europene (care fusese ministru de externe în Franþa în
cursul crizei ERM din 1983 ºi era un avocat fidel al UEM). Summit-ul de la Hanovra
din 1988 a fost folosit pentru a înfiinþa Comitetul Delors privind UEM. Aceasta a fost o
miºcare politicã inteligentã. Delors a asigurat o conducere favorabilã ideii de UEM;
mandatul Comitetului era de a lua în considerare numai modalitãþile de realizare a
UEM, nu ºi oportunitatea acesteia (care cãdea în sarcina ºefilor de stat ºi de guvern); ºi,
un aspect esenþial, membrii sãi erau în cea mai mare parte guvernatorii bãncilor centrale
naþionale. Ei au fost cooptaþi pentru a fi angrenaþi în procesul de creare a UEM,
împiedicându-se astfel ca aceºtia sã devinã critici tehnici ºi foarte convingãtori. 

Delors s-a concentrat pe realizarea unui raport unanim.  Acest proces are o importanþã
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vitalã pe termen lung. Conducerea politicã a UEM a fost obþinutã cu un preþ: detaliile
esenþiale instituþionale ºi de politicã ale UEM au fost delegate unor tehnocraþi, în special
conducãtorilor bãncilor centrale. Astfel cã în chestiunile esenþiale se poate vorbi de o
„UEM pentru bãncile centrale”. Principiul de bazã înscris în Raportul Delors din 1989
era german – noua bancã centralã europeanã trebuia sã fie independentã ºi sã aibã un
singur mandat, asigurarea stabilitãþii preþurilor. Existau trimiteri la reguli fiscale
obligatorii pentru guvernele naþionale. De asemenea, au fost propuse trei etape ale
UEM. Principalele sugestii au venit din partea Bundesbank. Raportul Delors a fost
acceptat la summit-ul de la Madrid, prima etapã a UEM urmând sã înceapã în iunie
1990, urmând apoi o conferinþã interguvernamentalã (CIG) asupra UEM.

Procesul creãrii UEM a fost accelerat, iar conducerea politicã a fost consolidatã prin
unificarea germanã din 1989-90. Kohl era decis sã asigure continuitatea politicii
europene a Germaniei ºi sã demonstreze aceasta prin urmãrirea activã a principalului
proiect european de la acea datã, UEM. Cu cuvintele sale, împrumutate de la Konrad
Adenauer, „unificarea germanã ºi unificarea europeanã sunt douã feþe ale aceleiaºi
monede”. Astfel, s-a decis convocarea CIG privind UEM ºi a unei CIG paralele privind
uniunea politicã (care era susþinutã puternic de germani), începând din decembrie 1990.
Diferenþa dintre cele douã CIG era cã CIG privind UEM fusese pregãtitã foarte bine de
Comitetul Delors ºi de numeroasele activitãþi tehnice din Comitetul Monetar al CE ºi
Comitetul Guvernatorilor Bãncilor Centrale ale CE. Acest din urmã comitet a pregãtit
Statutul Sistemului European al Bãncilor Centrale (care nu a fost modificat de CIG),
precum ºi Statutul Institutului Monetar European care urma sã pregãteascã faza a treia
a UEM, de la 1 ianuarie 1994. Criteriile de convergenþã de la Maastricht ºi procedura
privind deficitele excesive au fost elaborate în Comitetul Monetar al CE.

Dispoziþiile privind UEM din Tratatul privind Uniunea Europeanã care au fost schiþate
la summit-ul de la Maastricht din decembrie 1991 erau în cea mai mare parte uºor de
anticipat:

• Un proces în trei etape;
• Bancã Centralã Europeanã (BCE) independentã;
• Criterii de convergenþã care sã evalueze pregãtirea statelor;
• Derogãri pentru Marea Britanie ºi Danemarca;
• procedurã privind deficitele excesive;
• Un proces de coordonare a politicii macroeconomice (orientãri generale ale

politicilor economice). 

Elementul surprizã a fost acordul în privinþa unui termen limitã final pentru etapa a
treia: dacã nu 1996, atunci cel târziu 1 ianuarie 1999. Acest lucru corespundea
obiectivului central al lui Kohl – utilizarea Maastricht-ului pentru a face „ireversibile”
UEM ºi integrarea europeanã. De asemenea, UEM a fost în esenþã o construcþie
monetaristã, foarte îndepãrtate de filosofia economicã a Raportului Werner. În plus,
contrazicea teoria „încoronãrii” în sensul cã progresul în domeniul uniunii politice era
slab. Acest ultim aspect urma sã devinã critic, dat fiind progresul lent obþinut prin
tratatele de la Amsterdam ºi Nisa, urmat apoi de criza ratificãrii tratatului constituþional
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european. UEM nu avea un cadru stabil de solidaritate. Astfel, au rãmas dubii cu privire
la durabilitatea acesteia. 

2. RAÞIUNILE DIN SPATELE UEM

Iniþial, UEM s-a nãscut din dezbaterea referitoare la viabilitatea sistemului postbelic
Bretton Woods de coordonare a cursurilor de schimb pe baza dolarului american. În
esenþã, acest sistem suferea din cauza unei politici americane de „neglijenþã benignã”.
Prãbuºirea sa ar fi destabilizat cu siguranþã fluxurile comerciale ºi de investiþii care se
gãseau la baza integrãrii europene, cu efecte grave asupra producþiei ºi locurilor de
muncã. În special factorii de decizie francezi au utilizat acest argument pentru a sugera
cã Europa avea nevoia de propria sa „personalitate monetarã”. În spatele acestui
argument se gãseau un resentiment faþã de puterea monetarã ºi economicã a SUA ºi
dorinþa de a vedea o Europã independentã. În mod similar, opiniile franceze cu privire
la UEM se bazau pe neliniºtea produsã de puterea economicã ºi monetarã crescândã a
Germaniei în Europa ºi pe unele semne privind o docilitate mai redusã a acesteia. Aceste
douã teme – puterea structuralã a SUA ºi a Germaniei – se gãseau în spatele lansãrii de
cãtre Pompidou a UEM la summit-ul de la Haga din 1969. Pentru factorii de decizie din
Franþa ºi alte þãri, ERM era o expresie a puterii Germaniei ºi bãncii centrale a acesteia;
soluþia era fie ieºirea din sistem, fie transferarea puterii monetare a Germaniei unei
bãnci centrale europene unde Germania ar fi fost doar o voce printre altele. Pe scurt,
chestiunea puterii nu a fost niciodatã prea îndepãrtatã de suprafaþa dezbaterilor
referitoare la UEM.

Totuºi, au existat ºi argumente tehnice. Cele mai multe economii europene erau foarte
dependente de comerþ, importurile ºi exporturile având o pondere foarte mare în PIB.
Potenþialul comercial a fost limitat de riscul valutar ºi de incertitudine, chiar în cadrul
ERM, unde cursurile de schimb puteau fi schimbate prin acord sau în cazul unei crize.
Mai mult, câºtigurile potenþiale ale pieþei unice europene nu erau exploatate pe deplin.
UEM a oferit o reducere a costurile de tranzacþie: nu mai existau barierele riscului
valutar ºi ale incertitudinii; nu mai trebuiau plãtite comisioane de schimb valutar; iar
preþurile ºi costurile deveneau transparente. UEM ar fi „finalizat" piaþa unicã.

De asemenea, se dorea eliminarea tensiunilor ºi conflictelor existente în cadrul ERM.
Soluþia pãrea sã stea în partajarea puterii într-o uniune monetarã. Totuºi, aceastã soluþie
ridica alte întrebãri cu privire la condiþiile unei uniuni monetare reuºite – în special
convergenþa economicã ºi solidaritatea politicã. În absenþa acestor condiþii, UEM se
putea dovedi o sursã de tensiuni ºi conflicte, nu o soluþie a acestora.

3. CADRUL INSTITUÞIONAL

În centrul cadrului instituþional al UEM se gãseºte o asimetrie între politica monetarã,
politica fiscalã ºi politicile structurale de îmbunãtãþire a competitivitãþii. Totuºi acestea
sunt unite de paradigma unei politici monetare ºi financiare sãnãtoase pe care se bazeazã
dispoziþiile tratatului. Aceastã paradigmã are anumite elemente teoretice cheie:
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• Neutralitatea banilor
Conform monetarismului, pe termen lung politica monetarã nu influenþeazã
producþia ºi ocuparea forþei de muncã. De aceea, poate fi direcþionatã strict numai
în sensul stabilitãþii preþurilor. Acest element formeazã mandatul Bãncii Centrale
Europene. De asemenea, se aduce argumentul conform cãruia creºterea economicã
ºi ocuparea forþei de muncã sunt determinate de condiþii legate de ofertã, în special
competitivitatea bunurilor, serviciilor, capitalului ºi forþei de muncã. 

• Inflaþia este un fenomen al anticipãrilor.
Conform monetarismului, politicile antiinflaþioniste eficiente depind de
construirea ºi pãstrarea credibilitãþii în faþa actorilor de pe piaþã. Aceºtia se aºteaptã
ca banca centralã sã nu tolereze inflaþia. De aceea au un comportament disciplinat.
Credibilitatea depinde de „legarea mâinilor”. Aceasta se realizeazã prin
independenþa bãncii centrale ºi prin crearea unor reguli fiscale stricte. Realizarea
BCE ºi a Pactului de Stabilitate ºi Creºtere reflectã aceastã credinþã. Pentru
membrii UE care doresc sã intrã în zona euro, aceastã cerinþã este îndeplinitã prin
participarea la ERM-2, noul mecanism al ratelor de schimb care leagã moneda
naþionalã de o paritate ºi o bandã de fluctuaþie cu euro.

• Ciclul de afaceri politic
Guvernele sunt tentate sã scadã impozitele ºi sã mãreascã cheltuielile înainte de
alegeri. Rezultatul îl reprezintã politici inflaþioniste care dupã alegeri sunt înlocuite
de dezinflaþie. De aceea, politica genereazã un ciclu de afaceri de expansiune ºi
contracþie care destabilizeazã economia. Soluþia este o bancã centralã independentã
ºi reguli fiscale stricte.

Politica monetarã depinde exclusiv de Sistemul European al Bãncilor Centrale, care
grupeazã împreunã BCE ºi bãncile centrale naþionale constituente. Consiliul
Guvernatorilor BCE este responsabil de politica monetarã ºi este alcãtuit din
preºedintele BCE, vicepreºedinte, directori ºi cei 12 (în prezent) guvernatori ai bãncilor
centrale naþionale. Rolul lor primar este stabilirea ratei dobânzii pentru zona euro în
ansamblu. Aici dreptul de vot ia forma „o þarã/un vot”. Nu existã majoritate calificatã,
precum în Consiliul de Miniºtri. Acest lucru este conceput astfel pentru a arãta cã
membrii nu-ºi reprezintã statele de origine, ci zona euro în ansamblu. Politica monetarã
este „supranaþionalã”.

Una dintre caracteristicile instituþionale importante ale BCE este independenþa. Aceasta
este foarte importantã din douã motive. În primul rând, membrii unei bãnci centrale
independente nu trebuie realeºi. În schimb, politicienii sunt tentaþi sã propulseze
economia pe termen scurt pentru a obþine popularitate politicã, chiar dacã acest lucru
intrã în conflict cu promisiunile de a controla inflaþia. Mai mult, cercetãrile empirice
aratã în general o corelaþie negativã între diverºii indici de independenþã ai bãncii
centrale ºi nivelul inflaþiei. SEBC este considerat ca fiind foarte independent. Tratatul
de la Maastricht afirmã cã nici BCE, nici o bancã centralã naþionalã ºi nici un membru
al organelor decizionale ale acestora nu cer ºi nu urmeazã instrucþiuni ale vreunei
instituþii comunitare sau ale vreunui guvern din statele membre.
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Rolul Bãncii Centrale aratã caracterul pregnant „supranaþional” al cadrului politicii
monetare a UE. Pe de altã parte, politicile fiscale rãmân în sarcina statelor membre.
Totuºi este recunoscut faptul cã politica fiscalã a unui stat are efecte în celelalte state.
Mai mult, odatã cu dispariþia cursului de schimb naþional la intrarea în UEM, pieþele
valutare externe nu mai pot disciplina politicile fiscale naþionale. De aceea este necesarã
o nouã disciplinã. Altfel, statele ar putea fi tentate sã profite de situaþie, angajându-se în
expansiune fiscalã ºi exportând efectele în restul zonei euro prin rate ale dobânzii mai
ridicate pentru toþi. În mod similar, politica monetarã a BCE trebuie sprijinitã de politica
fiscalã. Soluþia a fost procedura din tratat privind deficitul excesiv. Aceasta instituie
reguli ºi proceduri de bazã. Totuºi acestea au fost detaliate în Pactul de Stabilitate ºi
Creºtere, negociat între 1995 ºi 1997 la iniþiativa guvernului german. Acest pact
instaureazã un set de reguli fiscale ce pot fi etichetate drept coordonare „durã”, în sensul
cã regulile sunt destul de precise ºi sunt prevãzute sancþiuni pentru statele care le încalcã
în mod repetat. Pactul s-a dovedit foarte controversat ºi a fost modificat în 2005 (vezi
mai jos).

Politicile structurale de îmbunãtãþire a competitivitãþii sunt vitale în UEM, deoarece la
intrare statele pierd principalele douã mecanisme principale de ajustare economicã –
rata de schimb ºi rata dobânzii. Astfel, le rãmân numai politica fiscalã (restricþionatã de
reguli), flexibilitatea ºi mobilitatea pe piaþa forþei de muncã, îmbunãtãþirea educaþiei ºi
formãrii, precum ºi mai multã competitivitate pe pieþele bunurilor, serviciilor ºi
capitalului. Rezultatul este un interes comun pentru politica de ocupare a forþei de
muncã ºi pentru reforme structurale ale pieþelor ºi ale statelor bunãstãrii. Consecinþa
acestuia a fost procesul Lisabona, convenit în 2000, cu obiectivul de a crea pânã în 2010
cea mai avansatã economie bazatã pe cunoaºtere din lume. Iarãºi, responsabilitatea
aparþine statelor membre. Totuºi, în contrast cu politica fiscalã, coordonarea este mai
slabã ºi ia forma metodei cooperãrii deschise. Aceasta se bazeazã pe convenirea unor
orientãri generale, nu a unor reguli, pe evaluare colegialã ºi pe studierea celor mai bune
practici de îmbunãtãþire a creºterii ºi ocupãrii forþei de muncã. Nu existã obiective
naþionale ferme obligatorii, nu sunt criticate statele care nu respectã obiectivele ºi nu se
aplicã sancþiuni. Acest pilon al UEM s-a dovedit ºi mai controversat, parþial datoritã
rezistenþei interne la liberalizarea pieþei ºi parþial deoarece procesul Lisabona a fost
discreditat de progresul lent ºi de un decalaj de productivitate în creºtere între SUA ºi
UE/zona euro.

4. BCE ªI POLITICA MONETARÃ

BCE a fost creatã dupã modelul bãncii centrale germane, Bundesbank, dar este ºi mai
independentã decât aceasta; într-adevãr, se poate afirma cã este cea mai independentã
bancã centralã din lume. BCE este independentã din toate punctele de vedere: în
privinþa definirii obiectivului stabilitãþii preþurilor, în instrumentele sale (este unicã
responsabilã de rata dobânzii ºi de operaþiunile de piaþã monetarã), în ceea ce priveºte
personalul (care trebuie sã fi lucrat în domeniul bãncilor centrale) ºi în ceea ce priveºte
finanþarea sa (capitalul sãu provine de la bãncile centrale membre care sunt ele însele
independente). Cea mai importantã este independenþa „obiectivului”. Iniþial, BCE a
definit obiectivul de stabilitate a preþurilor ca o inflaþie „sub 2 procente”. Aceasta a
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reflectat prioritatea sa absolutã în stabilirea credibilitãþii ca luptãtor împotriva inflaþiei,
în condiþiile în care nu se putea baza pe istoricul instituþiei. Nu se putea presupune cã
putea pur ºi simplu împrumuta (ºi risipi) credibilitatea Bundesbank. În 2003, acest
obiectiv a fost redefinit ca „sub, dar apropiat de 2 procente”. 

BCE a reuºit foarte bine sã stabilizeze aºteptãrile pieþei cu privire la inflaþia din zona
euro foarte aproape de obiectivul sãu. În acest sens a câºtigat credibilitate. Inflaþia
agregatã a rãmas aproape de þintã. BCE ºi-a revizuit strategia de politicã monetarã în
2003 pentru a reflecta lipsa de valoare predictivã pe termen scurt a „pilonului” masã
monetarã al strategiei pentru inflaþie. În prezent se pune mai mult accent pe „pilonul”
economic, care include o gamã de variabile precum cursul de schimb, politicile fiscale,
salariile ºi inflaþia anticipatã. „Pilonul” masã monetarã rãmâne, parþial fiindcã este vãzut
ca de valoare în capturarea inflaþiei preþurilor activelor ºi a ameninþãrilor pe termen mai
lung datorate creditului excesiv ºi parþial pentru a-i liniºti pe cei care doresc ca politica
monetarã sã se bazeze pe o regulã unicã ºi clarã. 

BCE nu a fost scutitã de critici, în special din partea economiºtilor ºi factorilor de
decizie britanici. Una dintre critici se referã la faptul cã þinta de inflaþie ar trebui sã fie
o decizie politicã, iar banca centralã ar trebui sã fie rãspunzãtoare de atingerea acestei
þinte (cum e cazul cu Banca Angliei). Existã un deficit democratic. O altã criticã se
referã la lipsa de transparenþã. Minutele Consiliului Guvernatorilor BCE nu sunt
publicate, iar membrii nu-ºi exprimã opiniile personale. Aceastã sarcinã este lãsatã în
seama preºedintelui BCE, mai ales în conferinþele de presã de dupã reuniunile
Consiliului ºi în rapoartele înaintate Parlamentului European. În sfârºit, se
argumenteazã cã politica BCE este prea inflexibilã deoarece nu are o þintã de inflaþie
„simetricã”. Aceasta nu stabileºte o þintã cu limite superioare ºi inferioare, vorbind
numai de „sub 2 procente”. Aceastã tendinþã dezinflaþionistã foarte puternicã s-ar putea
dovedi costisitoare pentru creºtere ºi ocuparea forþei de muncã; inflaþia poate fi prea
scãzutã pentru a facilita creºterea.

5. EVALUAREA UEM DUPÃ 5 ANI

În ciuda criticilor, politica monetarã a BCE a contribuit la transformarea euro într-o
monedã credibilã prin þinerea hotãrâtã sub control a presiunilor inflaþioniste. În acelaºi
timp, ratele dobânzilor au fost la un minim istoric pentru cele mai multe state din zona
euro, care iniþial trebuiserã sã-ºi stabileascã propriile rate ale dobânzilor la un nivel mai
ridicat decât ratele germane din cauza lipsei de credibilitate. Rezultatul a fost o politicã
monetarã expansionistã pentru cele mai multe state din zona euro. De asemenea, au
existat unele efecte negative în ceea ce priveºte inflaþia preþurilor activelor, în special pe
pieþele imobiliare din Italia ºi Spania. Totuºi, Germania – cu cea mai scãzutã ratã a
dobânzii – a avut de-a face cu rate reale ale dobânzilor mult mai mari decât competitorii
sãi. Ratele scãzute ale dobânzilor au însemnat ºi o uºurare imensã a serviciului datoriei
pentru statele ca Italia: cu cât este mai mare datoria publicã, cu atât mai mare este
reducerea serviciului acesteia. 
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Totuºi a apãrut o serie de probleme:

• În primul rând, principala economie din zona euro stagneazã din punct de vedere
economic. Astfel, aceasta nu a fost beneficiarul principal al UEM. Pe de altã
parte, exporturile germane în statele din zona euro au crescut enorm din 1998,
arãtând cã Germania a avut de câºtigat.  În mod impresionant, Germania ºi-a
redus în mod substanþial costurile unitare ale forþei de muncã pe aceeaºi perioadã,
reflectând schimbãri structurale interne substanþiale, astfel cã pânã în 2005 ºi-a
recâºtigat un avantaj competitiv substanþial dupã ce intrase în zona euro cu marca
germanã supraevaluatã. În ciuda acestor realizãri, ºomajul rãmâne foarte ridicat,
iar creºterea foarte scãzutã. Explicaþiile sunt mai curând interne, nefiind legate de
zona euro. 

• În al doilea rând, deºi formarea zonei euro a coincis cu convergenþa ratelor
inflaþiei ºi a deficitelor fiscale, acest proces a încetat dupã 1999. Ultimii cinci ani
au fost martorii divergenþei acestor indicatori. Mai mult, UEM nu s-a dovedit a fi
o forþã în promovarea convergenþei ratelor de creºtere economicã ºi ocupare a
forþei de muncã; ºi în acest caz divergenþa a fost regula. Pe de o parte, Irlanda,
Finlanda ºi Spania au beneficiat de expansiune; pe de altã parte, Franþa,
Germania, Italia ºi Olanda au avut o performanþã foarte slabã. 

• În al treilea rând, din 2005 au început sã se remarce anumite state cu mari
probleme ºi au început sã se punã întrebãri referitoare la viabilitatea participãrii
lor la zona euro. Conduse de Italia, printre acestea se mai numãrau Grecia ºi
Portugalia. Italia nu mai dispunea de instrumentul tradiþional pe care-l utilizase
pentru a redobândi competivitatea pierdutã, ºi anume devalorizarea. Poziþia sa
competitivã s-a deteriorat dupã 1999. Datoritã creºterii slabe, s-a dovedit
incapabilã sã-ºi reducã deficitele fiscale ºi a apelat la o contabilitate creativã
pentru a ascunde situaþia adevãratã. Datoriile sale erau de douã ori mai mari decât
nivelul prevãzut în criteriul de la Maastricht (60% din PIB). Din 2005, politicienii
italieni au început sã-ºi punã problema ieºirii din zona euro, chiar dacã aceasta ar
duce la o creºtere uriaºã a serviciului datoriei. Italia a fost cãlcâiul lui Ahile al
zonei euro. Se poate argumenta cã pentru cazurile problemã, ca Italia, costurile
ieºirii din zona euro sunt mai mari decât pentru þãrile cu mai mult succes.

6. PACTUL DE STABILITATE ªI CREªTERE

Pactul este esenþial pentru credibilitatea zonei euro ºi este destinat sã asigure cã
politicile fiscale ale statelor membre sprijinã, nu submineazã politica monetarã a BCE.
De aceea, BCE are un interes foarte ridicat faþã de Pact ºi a criticat reforma acestuia din
2005. Pactul s-a dovedit mai puþin eficient decât criteriile de convergenþã de la
Maastricht în asigurarea disciplinei fiscale din simplul motiv cã respectivele criterii de
convergenþã erau susþinute de sancþiunea excluderii de la aderarea la UEM; de aceea,
Italia ºi alte state s-au strãduit foarte mult sã rezolve problemele fiscale în 1996-1997.
Totuºi dupã aderare performanþele fiscale au avut o evoluþie divergentã, nu convergentã.
Unele state membre, în special cele mici, au fost foarte disciplinate, de exemplu,
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Austria, Belgia ºi Finlanda. Statele mari, ca Franþa, Germania ºi Italia au încãlcat în
mod repetat limitele.

Pactul preia criteriile de convergenþã privind deficitele de cel mult 3% din PIB ºi datoria
publicã de 60% din PIB. Identificã drept obiectiv central poziþiile fiscale „apropiate de
echilibru sau în surplus” în decursul unui ciclu economic ºi deficite de maxim 3%.
Acestea sunt destinate sã asigure scãderea datoriei cãtre 60%. Cu toate acestea, a fost
elaborat pe baza nivelului ratelor de creºtere economicã din perioada negocierii
Tratatului de la Maastricht. De atunci ratele de creºtere nominalã au scãzut. În
consecinþã, deficitele ar trebui sã fie mai scãzute pentru a atinge obiectivul cerut. Pentru
state ca Grecia ºi Italia, cu niveluri uriaºe ale datoriilor, ar fi necesare surplusuri
permanente. Totuºi ele au deficite de peste 3%. În consecinþã, în anumite segmente ale
zonei euro existã o problemã fiscalã cronicã. Cu rate nominale de creºtere mai scãzute,
ºi Franþa ºi Germania mai curând acumuleazã decât reduc datoria. 

În septembrie 2003, Pactul a intrat în crizã când Franþa ºi Germania au convins ECOFIN
sã opreascã procedura privind deficitele excesive pe care Comisia dorea s-o aplice
acestora.  Aceastã loviturã datã autoritãþii Comisiei a fost o loviturã datã credibilitãþii
Pactului. Acesta a fost revizuit în 2005 pentru a permite mai multe excepþii „temporare”,
o abordare mai laxã a condiþiilor economice care ar permite un deficit mai ridicat ºi
pentru a prelungi perioada de timp în care statele trebuie sã corecteze deficitele. Au
existat câteva îmbunãtãþiri. S-a pus un accent mai mare pe un Pact „pro-ciclic”; vor
exista mai multe presiuni de reducere a datoriei în perioadele de expansiune economicã.
De asemenea, statelor cu niveluri ale datoriei de sub 60% li s-a acordat o flexibilitate
mai mare în privinþa deficitelor. Urma sã se accentueze mai puternic criteriul datoriei.
Aceasta a însemnat cã Italia devenea un test cheie al credibilitãþii Pactului reformat.
Dacã Italia ar reuºi sã evite procedura privind deficitele excesive, noul Pact ºi-ar pierde
orice credibilitate. UE trebuie sã aplice o abordare mai diferenþiatã a supravegherii
fiscale, vizând statele cu datoriile cele mai mari.  

7. EXTINDEREA ZONEI EURO

Marea Britanie ºi Danemarca beneficiazã de clauze ce le permit sã rãmânã în afara
UEM, negociate la Maastricht (deºi Danemarca, spre deosebire de Marea Britanie, era
un membru cu vechime al ERM, iar acum al ERM-2). Suedia nu a negociat în mod
oficial o derogare, dar un referendum din septembrie 2003 a arãtat rezistenþa evidentã a
suedezilor faþã de alãturarea la zona euro. Statelor aderente li se dã o singurã opþiune:
sã devinã „state membre cu derogare”, ceea ce înseamnã cã se aºteaptã ca ele sã se
pregãteascã de intrare. Totuºi nu este stabilit nici un orar, fiecare stat rãmânând
responsabil de propria strategie de intrare. Unele state (ºase dintre membrii intraþi în
2004: Estonia, Letonia, Lituania, Cipru, Malta, Slovenia) vizeazã anul 2007, altele
aproximativ 2010 (Bulgaria ºi Ungaria), în timp ce România vizeazã anul 2014.

Intrarea în zona euro depinde de îndeplinirea unui set de condiþii. Douã dintre acestea
trebuie îndeplinite în momentul aderãrii la UE: libertatea de circulaþia a capitalurilor ºi
independenþa bãncii centrale naþionale. Urmãtoarea chestiune este intrarea în ERM-2:
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ºase state au intrat din 2004 – Estonia, Letonia, Lituania, Cipru, Malta, Slovenia.
Acestea au stabilit o paritate centralã cu euro ºi trebuie sã-ºi pãstreze moneda în
interiorul benzii de fluctuaþie „fãrã tensiuni severe" ºi „fãrã devalorizare unilateralã"
timp de cel puþin doi ani. Acesta este un test al convergenþei. Celelalte criterii de
convergenþã de la Maastricht care trebuie îndeplinite se referã la: inflaþie (un test dur
bazat pe cele trei state membre ale UE cu cele mai bune performanþe), deficit fiscal (3%
din PIB), datorie publicã (60%) ºi ratele dobânzilor pe termen lung (iarãºi un test de
piaþã). Acestea sunt teste ale convergenþei „nominale”; ele nu abordeazã ratele de
creºtere sau ocuparea forþei de muncã, de exemplu. Acestea pun problema posibilitãþii
ºi oportunitãþii sacrificãrii convergenþei „reale” pentru îndeplinirea criterii de la
Maastricht.

Statele aderente au trei opþiuni strategice: pot amâna intrarea în zona euro,
concentrându-se pe convergenþa realã, dezvoltarea infrastructurii ºi protecþia socialã
(cum pare sã fie cazul în Cehia, Ungaria ºi Polonia); pot utiliza intrarea în UEM pentru
a stabiliza sau ancora un cadru preexistent de disciplinã internã (ca în cele trei state
baltice, Bulgaria ºi Slovenia); ori o pot utiliza pentru a impune o disciplinã internã
absentã. 
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– Paul De Grauwe, “Living with the Euro: A Provisional Balance Sheet. Discussion
Paper”, Robert Schuman Centre, European University Institute, Florenþa, 2003;

– Kenneth Dyson, “Economic and Monetary Union in Europe: a Transformation of
Governance”, în B. Kohler-Koch ºi R. Eising (editori), The Transformation of
Governance in the European Union. Routledge, Londra ºi New York, 1999, p.98-
118;

– Kenneth Dyson (editor), European States and the Euro: Europeanisation,
Variation and Convergence, Oxford University Press, Oxford, 2002.

Documentele oficiale ºi informaþiile relevante pot fi gãsite la urmãtoarele adrese:

– Banca Centralã Europeanã: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

– Comisia Europeanã, DG Afaceri Economice ºi Financiare:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/index_en.htm

– Consiliul Afaceri Economice ºi Financiare: http://ue.eu.int/emu/en

– Pagina web a Comisiei referitoare la euro: “The Euro, our currency”
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm
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CAPITOLUL 19

TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI 
UEM - EXPERIENÞA SLOVENIEI

Matej More*

1. INTRODUCERE

Slovenia a aderat la UE pe 1 mai 2004. Simultan, Slovenia a devenit membru ºi al
Uniunii Monetare Europene (UEM), deºi beneficiind de derogare. Din mai multe
motive, predominant economice, Slovenia aspirã sã devinã membru deplin al UEM ºi
sã adopte euro ca monedã cât se poate de repede, obiectivul fiind fixat în prezent la 1
ianuarie 2007. Din acest motiv Slovenia, împreunã cu Estonia ºi Lituania, s-a alãturat
mecanismului ratelor de schimb II (ERM II) pe 28 iunie 2004 ºi în prezent avanseazã în
direcþia convergenþei nominale care implicã importante pregãtiri juridice, administrative
ºi tehnice pentru trecerea de la moneda naþionalã actualã, tolarul sloven, la euro.

Aceastã lucrare oferã o prezentare generalã a punerii în aplicare a elementelor esenþiale
ale acquis-ului UEM, aºa cum a avut loc în Slovenia, precum ºi planurile acesteia de a
finaliza procesul de punere în aplicare, care este încã în desfãºurare. Deoarece punerea
în aplicare a acquis-ului UEM este mai degrabã un proces de lungã duratã, divizat în
etape, acquis-ul relevant va fi reamintit în funcþie de acestea. În realitate, punerea în
aplicare începe deja în etapa de preaderare, continuã atunci când þara devine membru al
UE ºi este consolidatã ulterior când þara intrã în ERM II. Punerea în aplicare este
finalizatã numai cu trecerea la euro. Acquis-ul pe care o þarã trebuie sã-l transpunã ºi sã-
l punã în aplicare în fiecare etapã va fi analizat în funcþie de experienþa, problemele ºi
dificultãþile Sloveniei, în special acelea care sunt tipice ºi pentru alte state candidate,
precum România.

2. DECIZIA DE A ADERA LA UE ESTE DEJA O DECIZIE DE A SE
ALÃTURA LA UEM

Atunci când o þarã decide cã doreºte sã se alãture UE, trebuie sã fie conºtientã de faptul
cã se hotãrãºte ºi pentru aderarea la UEM. Cazurile Marii Britanii ºi Danemarcei care
au aºa numitele clauze de derogare  – înscrise în protocoalele la Tratatul CE – ar putea
fi înºelãtoare deoarece statele candidate ar putea crede cã nu este necesar sã se alãture
UEM dacã nu o doresc. Consiliul de la Copenhaga a afirmat în mod clar cã aderarea la
UE înseamnã cã „statul candidat are capacitatea de a-ºi asuma obligaþiile calitãþii de
membru, inclusiv aderarea la obiectivele uniunii politice, economice ºi monetare”. În
acest context, nu existã posibilitatea unei clauze de derogare de la obligaþiile noilor state
membre, inclusiv obligaþiile ce decurg din acquis-ul UEM. 
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Slovenia, ca ºi alte þãri care au aderat la UE pe 1 mai 2004, nu beneficiazã de o clauzã
de derogare de la vreo obligaþie a noilor state membre. Aceasta înseamnã cã, odatã cu
aderarea la UE, Slovenia îºi asumã obligaþia de a accepta întregul acquis UEM ºi, în
final, când este suficient de pregãtitã, de a adopta euro. În consecinþã, adoptarea euro
este obligatorie pentru noile state membre; totuºi acestea au libertatea de a decide
asupra momentului adecvat pentru adoptarea acestuia.

3. ACQUIS-UL UEM

UEM înseamnã în esenþã trei lucruri. În primul rând, o monedã comunã pentru toþi
membrii UEM1. Statele membre trebuie sã renunþe la moneda naþionalã ºi sã adopte
euro ca monedã comunã. În paralel, acestea îºi pierd suveranitatea monetarã. Deoarece
nu mai au monedã proprie, pierd politica monetarã ºi politica cursului de schimb ca
instrumente de politicã economicã. În schimb, politica monetarã a acestor state membre
devine o politicã monetarã unicã a întregii zone euro, respectiv a tuturor statelor
membre UEM. Desigur, statele membre participã la crearea politicii monetare unice
prin SEBC (Sistemul European al Bãncilor Centrale) ºi BCE (Banca Centralã
Europeanã) conform statutului acestora2. Totuºi nu mai este vorba de propria lor politicã
monetarã ºi a cursului de schimb atunci când abordeazã probleme economice specifice
ale þãrii lor, aceasta devenind politica monetarã a întregii zone euro, urmãrind interese
comune ale tuturor statelor membre. Acestea sunt douã elemente foarte vizibile ale
UEM, de care este conºtient fiecare stat membru al UE. 

În plus, UEM înseamnã ºi altceva. Reprezintã un nivel ridicat de coordonare ºi
convergenþã a politicilor economice. Pentru a avea o politicã monetarã eficientã, aceasta
trebuie sprijinitã de alte politici economice, în special de politica fiscalã care oficial încã
este în sarcina statelor membre ale UE. Totuºi politica fiscalã devine o chestiune de
interes comun: conform acquis-ului UEM, aceasta trebuie coordonatã între statele
membre pentru a atinge un nivel ridicat de convergenþã a politicilor economice. În
consecinþã, aderarea la UEM nu înseamnã numai renunþarea la propria monedã ºi la
politica monetarã ºi cea a cursului de schimb, ci ºi pierderea autonomiei în domeniul
politicilor economice, în special politica fiscalã.

Principiile UEM sunt deja înscrise în Tratatul CE, în titlul VI – „Politica economicã ºi
monetarã” (articolele 98-124). Aceste principii sunt detaliate în Statutul Sistemului
European al Bãncilor Centrale ºi în cel al Bãncii Centrale Europene, precum ºi în
câteva regulamente ºi decizii ale Consiliului3. În plus, mai existã câteva recomandãri ale
Comisiei, abordând în principal aspecte tehnice ale introducerii euro. 

Acquis-ul UEM constã în cea mai mare parte din aºa-numitele „surse juridice primare”
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care sunt direct aplicabile ºi nu trebuie transpuse în legislaþia naþionalã. În aceastã
privinþã, transpunerea acquis-ului UEM diferã de majoritatea celorlalte capitole ale
acquis-ului comunitar, unde prima etapã de punere în aplicare a acquis-ului implicã o
transpunere destul de cuprinzãtoare a directivelor UE în legislaþia naþionalã. În
domeniul acquis-ului UEM, punerea în aplicare se concentreazã mai puþin pe
convergenþa juridicã, respectiv transpunerea dreptului comunitar în legislaþia naþionalã,
ºi mai mult pe coordonarea politicilor economice pentru a atinge convergenþa nominalã,
o precondiþie pentru adoptarea euro. Totuºi existã o cerinþã în domeniul convergenþei
juridice: legislaþia naþionalã trebuie sã devinã compatibilã cu articolele 101, 102, 108,
109 din tratat ºi cu Statutul SEBC. Dispoziþiile acestor articole trebuie transpuse în
legislaþia naþionalã.

4. PUNEREA ÎN APLICARE A ACQUIS-ULUI UEM ÎN ETAPA DE
PREADERARE

Dupã cum am menþionat deja, punerea în aplicare a acquis-ului UEM este un proces în
mai multe etape. Þãrilor în curs de aderare la UE ºi ulterior la UEM nu li se cere sã punã
în aplicare tot acquis-ul în etapa de preaderare, cum se cere pentru celelalte capitole din
acquis. Dispoziþiile tratatului care conduc la adoptarea euro se aplicã numai statelor
membre UE. Þãrile candidate trebuie în primul rând sã adere la UE înainte de a putea fi
eligibile pentru euro. Se considerã cã punerea în aplicare a celor mai importante pãrþi
ale acquis-ului UEM ºi adoptarea ulterioarã a euro vor fi realizate de þãrile candidate
dupã aderarea la UE. Totuºi, Sloveniei ºi altor þãri care au fãcut parte din ultimul val de
extindere din mai 2004 li s-au cerut sã înceapã o pregãtire activã pentru îndeplinirea
obligaþiilor UEM încã din etapa de preaderare. 
În primul rând, statele candidate din ultimul val de extindere a UE au trebuit sã realizeze
reforme economice în direcþia unor economii de piaþã funcþionale, pentru a îndeplini
aºa-numitele criterii economice ºi pentru a face faþã presiunii competitive a pieþei
europene. Aceastã precondiþie a deschis calea cãtre negocierile de aderare. În ceea ce
priveºte acquis-ul UEM, acestea au trebuit deja sã punã în aplicare secþiuni specifice,
pentru a demonstra capacitatea de a prelua acquis-ul UEM. Acest aspect era legat de
procesul convergenþei juridice: Sloveniei i s-a cerut sã-ºi facã legislaþia compatibilã cu
dispoziþiile din tratat ºi statut referitoare la:

• Independenþa bãncii centrale;
• Interzicerea oricãrei finanþãri directe a sectorului public; ºi
• Interzicerea accesului privilegiat al sectorului public la instituþiile financiare.

Pe de altã parte, a existat cerinþa liberalizãrii totale a circulaþiei capitalurilor în
conformitate cu dispoziþiile tratatului. Deºi liberalizarea circulaþiei capitalurilor nu este
un element specific al acquis-ului UEM, este o precondiþie importantã a UEM. Se
aºtepta ca Slovenia ºi celelalte state candidate sã liberalizeze complet circulaþia
capitalurilor deja din aceastã etapã timpurie.

În cursul procesului de negociere, este posibil ca statele candidate sã fi cerut anumite
dispoziþii tranzitorii sub forma unor perioade sau mãsuri de tranziþie pentru acele pãrþi
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ale acquis-ului pe care þãrile erau obligate, dar nu puteau sã le aplice. Desigur, acest
lucru trebuia demonstrat ºi justificat în cursul negocierilor, pentru a putea fi acceptat de
UE. În aceastã privinþã, Slovenia nu a solicitat dispoziþii tranzitorii, nici în privinþa
circulaþiei capitalurilor, nici în privinþa convergenþei juridice.

4.1. Liberalizarea circulaþiei capitalurilor

Liberalizarea circulaþiei capitalurilor este una din cele patru libertãþi de bazã ºi unul din
fundamentele pieþei unice. De asemenea, este un element important al unei economii de
piaþã funcþionale. Ca atare, este o precondiþie de bazã pentru adoptarea euro. Fãrã o
liberalizare deplinã nu numai a contului curent, ci ºi a contului de capital, nu este posibil
sã vorbim de curs de schimb de echilibru. Posibilele restricþii ale contului de capital
afecteazã cursul de schimb. Într-o asemenea situaþie, o þarã nu ºtie neapãrat în ce
moment valorile în monedã naþionalã ar trebui convertite în euro.

Din acest motiv, liberalizarea circulaþiei capitalurilor a trebuit fãcutã înainte de aderarea
la UE. Principiile liberalizãrii contului de capital sunt înscrise în dispoziþiile Tratatului
CE (articolele 56-60). Tratatul CE cere eliminarea completã a tuturor restricþiilor asupra
circulaþiei capitalurilor ºi plãþilor între statele membre ºi între statele membre ºi þãrile
terþe. Libertatea circulaþiei capitalurilor este o libertate absolutã care merge dincolo de
principiul egalitãþii. UE a optat pentru liberalizarea unilateralã a circulaþiei capitalurilor
faþã restul lumii. În plus, dupã ce aderã la UE, þãrile nu mai pot utiliza mãsuri de
salvgardare în cazul în care circulaþia capitalurilor ameninþã cursul de schimb ºi
stabilitatea monetarã (aºa-numita „clauzã monetarã”). Dupã ce statele candidate eliminã
toate restricþiile asupra fluxurilor de capital ºi plãþilor ºi intrã în UE, trebuie sã facã faþã
tuturor presiunilor de pe piaþã, fãrã vreo intervenþie administrativã.

Liberalizarea circulaþiei capitalurilor este fãrã îndoialã o evoluþie pozitivã ºi poate
contribui la o mai bunã integrare a economiei UE în economia mondialã ºi la o creºtere
mai solidã. Dacã nu este bine pregãtitã ºi este realizatã prea devreme – fãrã îndeplinirea
precondiþiilor de bazã – ar putea fi contraproductivã ºi ar putea duce în cazuri extreme
la o crizã financiarã. Criza din Asia de la mijlocul anilor '90 este un exemplu în acest
sens. Cele mai importante precondiþii sunt stabilitatea financiarã ºi macroeconomicã a
þãrii, astfel încât inflaþia ºi rata dobânzii dintr-o þarã sã nu fie mult mai mari decât în
þãrile vecine. Pe de altã parte, un sector financiar robust, în special sectorul bancar,
capabil sã gestioneze riscurile la care acesta este expus de intrãrile ºi ieºirile de capital
este altã precondiþie majorã care trebuie îndeplinitã pentru realizarea cu succes a
liberalizãrii contului de capital.

Slovenia a fost foarte conºtientã de riscurile unei liberalizãri prea rapide a circulaþiei
capitalurilor. Din acest motiv a optat pentru o abordare foarte gradualã. Slovenia a fost
criticatã ocazional de UE pentru încetineala reformelor. Abordarea slovenã se concentra
pe stabilizarea macroeconomicã ºi construirea capacitãþii prudenþiale a sectorului
financiar. Acordul de asociere cu UE, negociat în 1995 ºi ratificat ºi intrat în vigoare la
începutul lui 1999, a stabilit ritmul etapelor liberalizãrii. Acesta a solicitat liberalizarea
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imediatã a investiþiilor directe ºi a operaþiunilor de credit ºi a acordat o perioadã de
tranziþie de patru ani pentru investiþiile de portofoliu ºi investiþiile imobiliare.
Comparând acordul de asociere cu cele ale altor þãri, avem impresia cã acordul de
asociere al Sloveniei cu UE era într-o anumitã mãsurã mai strict. Mai precis, avea ºi
dispoziþii referitoare la liberalizarea circulaþiei capitalurilor cerând Sloveniei sã elimine
în întregime restricþiile asupra tranzacþiilor imobiliare – cu mult înainte de a deveni un
membru deplin al UE. În consecinþã, Slovenia a eliminat ultimele restricþii privind
fluxurile de capital pe termen foarte scurt la jumãtatea anului 2003, aproximativ un an
înainte de intrarea sa în UE.

În cursul liberalizãrii fluxurilor de capital, Slovenia s-a confruntat în mod constant cu
presiuni în direcþia aprecierii cursului de schimb. Contul de capital al balanþei de plãþi
fiind în surplus ºi contul curent aproape de echilibru, oferta de valutã a depãºit în mod
constant cererea, iar tolarul sloven se aprecia în termeni reali. Banca Sloveniei
împiedica o apreciere prea mare prin intervenþii pe piaþa valutarã ºi prin sterilizarea
efectelor monetare ale intervenþiei sale pe piaþa valutarã. În douã ocazii, Banca
Sloveniei a intervenit ºi administrativ pentru a reduce investiþiile strãine de portofoliu
(introducând conturi de depozit de titluri pentru investiþiile nerezidenþilor în titluri
locale) ºi împrumuturile interne contractate în exterior (introducând depozite
nepurtãtoare de dobândã pentru împrumuturile din exterior ale rezidenþilor). Cu toate
acestea, ritmul lent al liberalizãrii pare sã ajute la menþinerea echilibrului principalelor
agregate macroeconomice ºi la finalizarea liberalizãrii în mod ordonat, fãrã probleme
majore sau crize valutare. Totuºi o liberalizare prea lentã însemna ºi cã sectorul
financiar intern, în special sectorul bancar, rãmânea prea protejat pe o perioadã prea
lungã de concurenþa externã. Aceastã situaþie îl stimula numai în micã mãsurã sã se
ajusteze ºi sã-ºi mãreascã competitivitatea. În plus, ratele dobânzilor au rãmas de
asemenea la un nivel ridicat pe o perioadã mare de timp. O deschidere mai rapidã le-ar
fi coborât mai rapid la nivelurile europene. Acest lucru ar fi fost benefic pentru
economia slovenã. 

4.2. Independenþa Bãncii Centrale

Articolul 108 din Tratatul CE cere ca fiecare stat membru sã asigure cel mai târziu pânã
la data înfiinþãrii SEBC independenþa bãncilor centrale ale acestora. Aceasta implicã
obligaþia de a-ºi face legislaþia compatibilã cu acquis-ul UEM inclus în tratat ºi cu
Statutul SEBC ºi al BCE. În ceea ce priveºte statele candidate, acestea trebuiau deja din
etapa de preaderare sã adopte principiile independenþei bãncilor lor centrale. Numai o
bancã centralã independentã poate urmãri în mod eficient o politicã de preþuri stabile ca
obiectiv major al politicii sale monetare, contribuind astfel la primul obiectiv comunitar
al „creºterii durabile neinflaþioniste” (articolul 2 din Tratatul CE). 

Din perspectiva tratatului ºi a statutului, conceptul independenþei este destul de elaborat.
Deºi, urmând modelul german al Bundesbank, Slovenia a acordat independenþã Bãncii
Sloveniei prin constituþie, s-a constatat cã independenþa Bãncii Sloveniei nu respecta în
întregime acquis-ul UEM.
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Articolul 152 din constituþia slovenã acordã independenþã Bãncii Sloveniei, stipulând cã
este independentã în desfãºurarea sarcinilor sale, raportând numai parlamentului. În
baza acestei dispoziþii constituþionale a fost adoptatã în 1992 prima lege privind Banca
Sloveniei. La începerea negocierilor cu UE, Slovenia era destul de încrezãtoare cã
legislaþia sa privind banca centralã respectã acquis-ul UEM. La o analizã mai atentã, s-
a descoperit cã legislaþia este incompatibilã în ceea ce priveºte, mai mult sau mai puþin,
toate criteriile de independenþã stipulate în acquis-ul UEM. Acquis-ul UEM stipuleazã
patru criterii pentru independenþa bãncilor centrale ale statelor membre:

• Independenþa funcþionalã. În esenþã, aceasta însemna cã banca centralã ar trebui
sã aibã un singur obiectiv major al politicii monetare: stabilitatea preþurilor.
Legislaþia slovenã din 1992 stabilea douã obiective majore pentru Banca
Sloveniei: stabilitatea preþurilor ºi lichiditatea plãþilor interne ºi externe. Aceste
douã obiective, care în unele cazuri puteau fi chiar conflictuale, încãlcau în mod
clar conceptul UEM de independenþã funcþionalã;

• Independenþã instituþionalã. În realizarea sarcinilor legate de politica monetarã,
o bancã centralã nu cere ºi nu urmeazã instrucþiunile unor organisme externe
(indiferent dacã este vorba de o instituþie sau un organism comunitar, guvernul
naþional sau orice alt organism). În acelaºi timp, nimeni nu are dreptul sã aprobe,
suspende, anuleze sau sã amâne deciziile bãncii. Aceste decizii sunt definitive;

• Independenþa financiarã. O bancã centralã trebuie sã aibã posibilitatea de a
dispune de mijloacele financiare corespunzãtoare pentru a se asigura de
îndeplinirea adecvatã a sarcinilor sale. În legislaþia slovenã din 1992,
Parlamentului i se acordase puterea de a aproba bugetul Bãncii Sloveniei. Acest
lucru încãlca în mod evident acquis-ul UEM, deoarece un drept la controlul ex
ante al bugetului poate crea situaþii în care independenþa financiarã este
compromisã;

• Independenþa personalã. Guvernatorul ºi membrii consiliului de administraþie
ar trebui sã fie complet independenþi; aceºtia ar trebui sã aibã un mandat suficient
de lung sau care sã dureze cel puþin cinci ani. Guvernatorul nu ar trebui demis
decât dacã nu mai îndeplineºte condiþiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor
sale sau a fost gãsit vinovat de abateri grave. În aceastã privinþã legislaþia slovenã
nu respecta conceptul UEM al independenþei personale.

Slovenia a adoptat o nouã Lege privind Banca Sloveniei în 2002, în conformitate cu
acquis-ul UEM referitor la independenþa funcþionalã, financiarã ºi personalã. În ceea ce
priveºte ultimul concept, Slovenia a optat pentru „profesionalizarea” membrilor
consiliului de administraþie. Singura excepþie admisã este angajarea cu normã parþialã
de membri din universitãþi sau institute de cercetare, unde sunt excluse potenþialele
conflicte de interese.

4.3. Interzicerea finanþãrii directe a sectorului public

Legea privind Banca Sloveniei din 2002 a transpus alte douã importante dispoziþii ale
tratatului, referitoare la accesul sectorului public la resurse financiare. Ideea aflatã la
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baza acestor dispoziþii este cã sectorul public trebuie supus disciplinei pieþei ºi trebuie
pus la acelaºi nivel ca sectorul privat în ceea ce priveºte împrumutarea resurselor
financiare. 

Prima dispoziþie menþionatã din tratat se referã la interzicerea finanþãrii directe a
sectorului public de o bancã centralã (articolul 101 din Tratatul CE). Politica monetarã
nu poate în nici un caz sã fie o sursã de finanþare a sectorului public. Nici guvernul, nici
comunitãþile locale sau alte organisme de drept public nu ar trebui sã aibã facilitãþi de
descoperit de cont sau facilitãþi de credit la banca centralã. De asemenea, banca centralã
nu poate achiziþiona direct titluri emise de sectorul public.

Aceastã dispoziþie a tratatului este un element foarte important de disciplinã fiscalã. De
asemenea, sprijinã independenþa bãncii centrale. Legea privind Banca Sloveniei din
1992 nu respecta aceastã dispoziþie. Anume, exista o dispoziþie care stipula
posibilitatea unei facilitãþi de descoperit de cont pe termen scurt pentru guvern la banca
centralã.  Aceasta era limitatã la 5% din volumul anual al bugetului ºi urma sã fie
utilizatã numai în interiorul unui an, pentru a depãºi potenþiale probleme de lichiditate
ale bugetului. La sfârºitul anului, creditul trebuia rambursat. Era doar o posibilitate
juridicã ºi de fapt nu fusese utilizatã niciodatã de guvernul sloven. Totuºi prevederea
era inconsistentã cu dispoziþia tratatului ºi a fost eliminatã din noua Lege privind
Banca Sloveniei din 2002.

4.4. Interzicerea accesului privilegiat al sectorului public la instituþiile financiare

Urmãtoarea dispoziþie importantã a acquis-ului UEM este înscrisã în articolul 102 din
Tratatul CE ºi în Regulamentul 3604/93.  Se referã la interzicerea accesului privilegiat
al sectorului public la instituþiile financiare, cu excepþia raþiunilor prudenþiale. Aceastã
dispoziþie este complementarã interzicerii finanþãrii directe de banca centralã ºi se referã
la toate instituþiile financiare (bãnci, asigurãri, fonduri de investiþii etc.). Ca ºi în cazul
anterior, obiectivul este de a impune disciplina pieþei în sectorul public. În plus, acesta
este de asemenea un element important pentru asigurarea liberei circulaþii a capitalurilor
ºi pentru împiedicarea distorsionãrii pieþei.

Legislaþia slovenã privind societãþile de asigurare, fondurile de investiþii ºi alte norme
relevante cer ca aceste instituþii financiare sã investeascã un anumit procentaj în
obligaþiuni emise de guvernul sloven. Aceste prevederi aveau douã motive.

• Sprijinirea obligaþiunilor guvernamentale. De fapt, reprezenta un acces privilegiat
al guvernului la instituþiile financiare;

• Obligaþiunile guvernamentale erau considerate mai sigure decât alte instrumente
de pe piaþã, în special când investiþiile externe ale societãþilor de asigurare ºi ale
fondurilor de investiþii încã nu erau posibile din punct de vedere legal.

Dispoziþiile relevante au fost eliminate prin modificarea legislaþiei. 
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5. MEMBRI UEM CU DEROGARE

Odatã cu aderarea la UE pe 1 mai 2004, Slovenia a devenit ºi membru al UEM „cu
derogare”. Statutul de membru UEM cu derogare este stipulat în articolul 123 alineatul
(3) din Tratatul CE ºi capitolul IX din Statutul SEBC ºi BCE. În esenþã, constã din
excluderea statului membru ºi a bãncii centrale a acestuia de la drepturile ºi obligaþii
presupuse de SEBC. Printre altele, un stat membru „cu derogare” nu este supus
procedurilor privind deficitele bugetare excesive în baza Tratatului CE. În consecinþã,
Slovenia ºi-a pãstrat anumite competenþe în domeniul politicii monetare, în
conformitate cu Legea privind Banca Sloveniei. În acelaºi timp, Banca Sloveniei a
devenit parte integrantã a SEBC, iar guvernatorul Bãncii Sloveniei a devenit membru
fãrã drept de vot al Consiliului General al SEBC.

Dupã punerea în aplicare a întregului acquis UEM în etapa de preaderare, în prezent
Slovenia trebuie sã se concentreze pe urmãtoarele aspecte ale acquis-ului UEM:

• Politica cursului de schimb ca chestiune de interes comun;
• Conceperea politicilor economice ca o chestiune de interes comun; ºi
• Progresul treptat spre convergenþa nominalã.

5.1. Politica cursului de schimb ºi mecanismul ratelor de schimb II (ERM II)

Un stat membru cu derogare trebuie sã considere politica cursului de schimb ca o
chestiune de interes comun. Ar trebui sã evite fluctuaþii excesive ale cursului sãu de
schimb. Aceasta este ºi o perioadã de pregãtire pentru participarea viitoare la
mecanismul ratelor de schimb II (ERM II). Participarea la ERM II este o precondiþie
pentru adoptarea euro, programatã de Banca Sloveniei ºi guvernul sloven în 2007.
Slovenia a început pregãtirea intrãrii în ERM II imediat dupã aderarea la UE. Pe 28
iunie 2004 Slovenia a intrat în ERM II. Paritatea centralã a tolarului sloven faþã de euro
a fost determinatã prin negocieri ºi se bazeazã pe opinii comune cu privire la stabilitatea
pe termen lung a tolarului sloven ale Bãncii Sloveniei, guvernului sloven, Bãncii
Centrale Europene, miniºtrilor de finanþe din statele membre ale sistemului euro ºi ale
miniºtrilor ºi guvernatorilor bãncilor centrale din statele membre participante la ERM
II. Paritatea centralã a fost stabilitã la 239,94 tolari sloveni pentru 1 euro. Cursul de
schimb actual poate varia în jurul paritãþii centrale în interiorul marjei de fluctuaþie
standard, de +/- 15%. Cursul de schimb trebuie sã poatã fi susþinut pe o perioadã de cel
puþin doi ani. În aceastã perioadã nu ar trebui sã existe devalorizãri. Dacã apar
devalorizãri, calculul perioadei se reia de la zero. Acesta este un test al echilibrului
cursului de schimb. Cursul de schimb este considerat a fi la un nivel la care va fi
efectuatã conversia cãtre euro la sfârºitul perioadei. Aceastã perioadã de doi ani este un
test al capacitãþii de a crea rãspunsuri corespunzãtoare ale politicilor fiscale, de venituri
ºi structurale. În consecinþã, politica monetarã nu mai poate corecta ºocurile din
economie. Aceasta ar trebui sã se concentreze pe stabilitatea preþurilor. Pânã acum
Slovenia nu s-a confruntat cu probleme legate de stabilitatea cursului de schimb în ERM
II, iar cursul de schimb pare a fi acceptat de actorii de pe piaþã.
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5.2. Politicile economice – chestiune de interes comun

Statele membre ale UE trebuie sã-ºi considere politicile economice o chestiune de
interes comun. Politicile economice trebuie coordonate la nivelul UE în cadrul
ECOFIN. Acestea trebuie armonizate cu orientãrile generale emise de Consiliul UE
pentru a contribui la obiectivele UE, din care cele mai importante sunt preþuri stabile ºi
finanþe publice ºi balanþã de plãþi sãnãtoase. Politicile economice ale statelor membre
sunt supuse unei supravegheri multilaterale regulate. În special politicii fiscale i se
acordã o importanþã deosebitã. Statele membre ar trebui sã atingã sau sã vizeze
consolidarea bugetului în conformitate cu principiile ºi procedurile stipulate de Pactul
de Stabilitate ºi Creºtere4. Astfel, Slovenia nu mai este complet autonomã în
desfãºurarea politicilor sale economice.

5.3. Criteriile de convergenþã nominale („criteriile de la Maastricht")

Îndeplinirea criteriilor de convergenþã nominale este o condiþie pentru adoptarea euro.
Numai statele membre care îndeplinesc în întregime criteriile de convergenþã pot adopta
euro. Criteriile de convergenþã nominale nu sunt o cerinþã pentru statele membre UEM
„cu derogare”. Totuºi se presupune cã acestea vor progresa treptat cãtre criteriile de
convergenþã nominale (aºa-numitele „criterii de la Maastricht”) ºi le vor considera
obiective pe termen mediu. 

Criteriile de convergenþã nominalã sunt urmãtoarele:

Tabelul urmãtor descrie respectarea de cãtre Slovenia a criteriilor de convergenþã
nominalã la 1 aprilie 2005. Slovenia îndeplineºte deja criteriile legate de finanþele
publice ºi rata dobânzii pe termen lung. Rata inflaþiei încã nu îndeplineºte criteriile de
convergenþã ºi se anticipeazã sã fie ºi cea mai mare problemã în îndeplinirea acestora.
Deoarece Slovenia a aderat la ERM II la sfârºitul lunii iunie 2004, în prezent se aflã
aproximativ la jumãtatea perioadei de doi ani pentru care trebuie demonstratã
stabilitatea cursului de schimb.

Îndeplinirea criteriilor de convergenþã nominalã în Slovenia (aprilie 2005):
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6. DATA FIXATÃ PENTRU ADOPTAREA EURO

Etapa de membru UEM cu derogare este de asemenea o perioadã în care þara trebuie sã
stabileascã data la care intenþioneazã sã adopte euro. La nivel formal þara trebuie sã
îndeplineascã criteriile de convergenþã nominalã. Totuºi convergenþa realã, deºi nu este
o cerinþã formalã din punctul de vedere al acquis-ului UEM, trebuie de asemenea luatã
în considerare foarte serios de statul candidat. Pentru þãrile cu o convergenþã realã încã
foarte slabã, cu un decalaj de dezvoltare foarte mare mãsurat în PIB pe locuitor ºi cu o
structurã economicã foarte diferitã, poate fi mai bine sã amâne momentul adoptãrii euro
pânã la atingerea unui nivel mai ridicat de convergenþã realã. Odatã cu adoptarea euro,
aceste þãri renunþã la politicile proprii monetare ºi ale cursului de schimb ca instrumente
foarte utile de influenþare a activitãþii economice, de ajustare a balanþei de plãþi ºi de
susþinere a competitivitãþii economiilor lor.

Slovenia se numãrã printre noile state membre care au optat pentru o adoptare timpurie
a euro. În prezent, se are în vedere adoptarea euro cât se poate de curând, având ca þintã
data de 1 ianuarie 2007. Existã câteva argumente în favoare adoptãrii timpurii a euro. În
primul rând, Slovenia este o economie micã, cu 2 milioane de locuitori, reprezentând
numai 0,3% din PIB-ul total al statelor membre UEM. De aceea, zona monetarã a
tolarului sloven este foarte micã. Aderarea la zona monetarã comunã este mai profitabilã
pentru þãrile mici, deoarece politica monetarã este mai eficientã în zonele monetare
mari. În al doilea rând, Slovenia este deja foarte aproape de atingerea convergenþei
nominale, de asemenea fiind deja atins un grad relativ ridicat de convergenþã realã. 

Date fiind condiþiile macroeconomice relativ favorabile din Slovenia ºi din mediul sãu,
este foarte probabil ca aceastã convergenþã nominalã sã fie atinsã în urmãtorii doi ani.
Pe de altã parte, factorii care determinã convergenþa realã nu sunt împotriva adoptãrii
timpurii a euro. Economia slovenã este relativ puternicã ºi robustã, cu o structurã foarte
similarã celei a economiei UE. În plus, tranziþia economiei slovene la o economie de
piaþã modernã este în mare mãsurã finalizatã. Nivelul actual de dezvoltare economicã a
Sloveniei este comparabil cu nivelul de dezvoltare al þãrilor din zona euro. În urmãtorul
grafic putem observa cã PIB-ul pe locuitor din Slovenia, calculat la paritatea puterii de
cumpãrare (PPC) în 2001 era de 69% din media þãrilor din zona euro. La PIB-ul pe
locuitor la paritatea puterii de cumpãrare, Slovenia deja depãºeºte unii membri actuali
ai UEM (Grecia) ºi este foarte aproape de Portugalia ºi Spania.
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Economia slovenã nu este similarã cu media UE numai în ceea ce priveºte PIB ºi PPP.
Graficul de mai jos aratã cã structura producþiei de valoare adãugatã pe activitate
economicã în Slovenia nu diferã prea mult de cea din zona euro. 

Deoarece structura economiei Sloveniei este similarã celei a þãrilor din zona euro,
ºocurile asimetrice – problematice într-o uniune monetarã unde nu existã posibilitatea
unor mãsuri „locale” de politicã monetarã – sunt puþin probabile.

De asemenea, Slovenia este o economie foarte deschisã ºi deja bine integratã în
economia UE, ceea ce este un argument suplimentar care vorbeºte în favoarea adoptãrii
timpurii a euro. Graficul de mai jos aratã ponderea exporturilor ºi importurilor
combinate în PIB. Slovenia este printre þãrile cu cea mai mare pondere a importurilor ºi
exporturilor în PIB.

7. PREGÃTIRI PENTRU TRECEREA LA EURO

Etapa finalã a punerii în aplicare a acquis-ului UEM este trecerea la moneda euro.
Slovenia va trebui sã îndeplineascã în întregime criteriile de la Maastricht. Evaluarea
criteriilor va fi fãcutã dupã cel puþin doi ani de curs de schimb stabil în cadrul ERM II.
Dacã evaluarea este pozitivã, se va lua decizia eliminãrii derogãrii ºi adoptãrii euro. În
consecinþã, dupã fixarea irevocabilã a cursului de schimb, Banca Sloveniei va pierde
puterea monetarã, iar bancnotele vor fi emise de BCE, în timp ce monedele vor continua
sã fie emise de Slovenia. 

Deºi Slovenia este încã în ERM II, iar data adoptãrii euro este fixatã pentru 2007,
pregãtirile pentru trecerea la euro au fost deja lansate. Slovenia nu va avea o perioadã
de tranziþie pentru introducerea euro. Euro ca monedã de cont ºi bancnotele ºi monedele
vor fi introduse simultan. Va exista o scurtã perioadã de numai ºapte zile de circulaþie
dualã a tolarului sloven ºi a euro. Dupã aceastã perioadã, bancnotele ºi monedele în
tolari sloveni vor fi retrase din circulaþie. 
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SECÞIUNEA 7

POLITICA SOCIALÃ 
ªI A FORÞEI DE MUNCÃ ÎN UE





CAPITOLUL 20

POLITICA SOCIALÃ, POLITICA DE OCUPARE 
A FORÞEI DE MUNCÃ ªI POLITICA ÎN DOMENIUL

ÎNVÃÞÃMÂNTULUI SUPERIOR ªI CERCETÃRII ÎN UE

Erol Kulahci*

1. INTRODUCERE

Trecând în revistã evoluþia politicilor socio-economice de la Tratatul de la Roma (1957)
pânã la analiza de la jumãtatea parcursului a Strategiei Lisabona, din 2005, am putea fi
izbiþi de consolidarea tendinþei generale de liberalizare socio-economicã ce prevaleazã
în proiectul construcþiei europene. A început cu integrarea negativã, respectiv
eliminarea treptatã a barierelor comerciale interne dintre statele membre. Pe urmã, Actul
Unic European (1986) a favorizat în mod special liberalizarea bunurilor ºi capitalului.
Proiectul de uniune monetarã (1992) a fost puternic influenþat de disciplina monetarã
riguroasã inspiratã de Germania1. Pactul de Stabilitate ºi Creºtere (1997) a fost conceput
pentru a oferi garanþii suplimentare de disciplinã financiarã. De aceea, nu este
surprinzãtor sã observãm o asimetrie generalã între liberalizarea economico-financiarã
ºi reglementãrile socio-economice2. 

În plus, rezultatul recent al dezbaterii privind bugetul UE pe perioada 2007-203
sugereazã cã anumite þãri prospere nu sunt pregãtite sã contribuie semnificativ la
mecanismele distributive ale UE. 

În consecinþã, progresul în domeniul politicilor europene sociale, de ocupare, în
domeniul cercetãrii ºi învãþãmântului superior sunt mai curând slabe. Politicile sociale
ºi de ocupare europene sunt domenii cheie, dar este important sã ne reamintim cã nu
sunt singurul domeniu ce modeleazã acþiunile socio-economice ºi socio-politice. Printre
alte domenii relevante se numãrã politicile în domeniul cercetãrii ºi educaþiei.

2. POLITICA SOCIALÃ

2.1. Istoric

Aceastã secþiune va analiza diversele caracteristici ale politicii sociale europene prin
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punerea accentului pe distribuþia istoricã a competenþelor între UE ºi statele membre.
Aceastã distribuþie s-a stabilit în cinci etape succesive: Tratatul de la Roma, Actul Unic
European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam ºi Tratatul de la Nisa.

Strãpungerea legislativã începe cu Tratatul de la Roma (1957). Sunt adoptate
urmãtoarele dispoziþii: libera circulaþie a lucrãtorilor, dispoziþiile privind remuneraþia
egalã pentru femei ºi bãrbaþi, „echivalenþa existentã între programele de concediu plãtit”
ºi Fondul Social European, pentru finanþarea unor programe de formare ºi reconversie
pentru lucrãtorii concediaþi (vezi secþiunea urmãtoare). 

„În cursul anilor '60 ºi '70, imaginea de ansamblu s-a schimbat destul de puþin”
3
. A fost

nevoie de aproape treizeci de ani pentru o a doua strãpungere, prin Actul Unic European
(AUE) din 1986. În domeniul politicii sociale au fost adoptate douã importante
dispoziþii legislative:

• Armonizarea în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã: AUE a permis
votul prin majoritate calificatã. Aceasta nu împiedicã nici un stat membru sã
pãstreze sau sã introducã mãsuri mai stricte de protejare a condiþiilor de lucru,
altfel compatibile cu Tratatul. 

• Proceduri decizionale corporatiste: crearea unui proces de negociere între patronat
ºi sindicate la nivel european, prin dialog social. 

Dupã trei ani (în 1989) este adoptatã Carta drepturilor sociale fundamentale ale
lucrãtorilor, în urma propunerii Comisiei Europene ºi a acordului dintre ºefii de stat ºi
de guvern ai celor doisprezece state membre ale CE din acea perioadã, cu excepþia Marii
Britanii. Acest acord cuprinde un Program de acþiune pentru punerea în aplicare a
Cartei Sociale. De exemplu, existã mãsuri cu referire indirectã la piaþa internã:
standarde de muncã pentru lucrãtorii tineri ºi femeile însãrcinate, norme instituind
contracte de muncã scrise pentru toþi angajaþii, norme referitoare la timpul de lucru. 

Totuºi aplicarea mãsurilor din Programul de acþiune necesita o schimbare majorã a
normelor ºi practicilor de politicã socialã a CE. La începutul anilor '90, o reformã a
tratatului pãrea indispensabilã pentru marea majoritate a delegaþiilor Consiliului. 

Tratatul de la Maastricht (Tratatul privind Uniunea Europeanã) din 1992 a fãcut un pas
înainte în domeniul politicii sociale prin adoptarea Protocolului privind politica socialã.
Acest protocol a fost semnat de cele doisprezece state membre din acel moment ºi a fost
anexat Tratatului privind Uniunea Europeanã; de menþionat cã unsprezece state membre
(toate, cu excepþia Marii Britanii) doreau sã mai realizeze progrese semnificative în
acest domeniu.  Protocolul le autoriza pe cele 11 state membre de atunci, prin
intermediul unui Acord privind politica socialã, „sã recurgã la instituþiile, procedurile ºi
mecanismele din tratat cu scopul de a adopta între ele ºi de aplica, în mãsura în care le
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privesc, actele ºi deciziile necesare punerii în aplicare a acordului menþionat mai sus”.
Marea Britanie obþinuse o clauzã de derogare de la mãsurile de politicã socialã
convenite de restul statelor membre.

În consecinþã, Tratatul de la Maastricht ºi Protocolul privind politica socialã au realizat
un important pas înainte din punct de vedere procedural ºi o extindere a competenþelor

care a condus la o serie de directive suplimentare
4
. 

În 1997, noul guvern laburist britanic s-a alãturat Protocolului privind politica socialã.
Totuºi aspectele problematice ale Protocolului privind politica socialã au rãmas
urmãtoarele:

• Excluderea explicitã din domeniul acþiunii comunitare a anumitor chestiuni
majore de politicã socialã;

• Absenþa delimitãrii de alte domenii unde într-adevãr sindicatele ºi patronatele ar
trebui sã negocieze;

• Excluderea de facto a PE.

Tratatul de la Amsterdam (semnat la 2 octombrie 1997 ºi intrat în vigoare pe 1 mai
1999) a refãcut unitatea ºi coerenþa politicii sociale prin incorporarea acordului
menþionat mai sus în Tratatul CE.
În 2000, Consiliul European a adoptat Strategia Lisabona (2000)5. La prima vedere, trei
elemente sunt centrale: reforma economicã, ocuparea forþei de muncã ºi coeziunea
socialã.
Strategia Lisabona propune douã axe formale:

• În primul rând, intenþioneazã sã pregãteascã tranziþia cãtre o „economie bazatã pe
cunoaºtere” în jurul unor subiecte precum societatea informaþionalã, spaþiul
european de cercetare ºi inovare, sprijin pentru crearea ºi dezvoltarea firmelor (în
special IMM), adâncirea reformelor economice pentru realizarea pieþei interne,
dezvoltarea unor pieþe financiare eficiente ºi coordonarea politicilor
macroeconomice;

• „Modelul social european” constituie a doua axã formalã ºi este împãrþit în patru
subiecte: educaþia ºi formarea permanentã, locuri de muncã mai numeroase ºi mai
bune, precum ºi o politicã activã de ocupare a forþei de muncã, modernizarea
protecþiei sociale ºi sprijinirea integrãrii sociale. 

În termeni instituþionali, Consiliile Europene de primãvarã sunt instituþionalizate ºi
abordeazã în mod specific politici socio-economice. Comisia Europeanã joacã un rol
considerabil. Aceasta pregãteºte raportul Consiliului European de primãvarã ºi prezintã
indicatori de evaluare.
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Pentru a ghida Strategia Lisabona, Comisia a redactat Agenda Politicii Sociale (2000-
2005). Aceasta furnizeazã foaia de parcurs pentru politica socialã ºi de ocupare,
traducând în mãsuri concrete obiectivele de politicã ale Strategiei Lisabona de înnoire
economicã ºi socialã. 

În decembrie 2000, Consiliul European de la Nisa a aprobat ºase obiective majore de
politicã socialã: promovarea ocupãrii forþei de muncã, îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã
ºi de muncã, o protecþie socialã adecvatã, dialog între patronat ºi sindicate, dezvoltarea
resurselor umane ºi combaterea excluderii. Comisia raporteazã anual progresele în
„tabelele de scor” ale acesteia.

2.2. Instituþii ºi actori

Comisia va sprijini ºi suplimenta activitãþile statelor membre în urmãtoarele domenii:

• Un mediu de lucru care sã protejeze sãnãtatea ºi securitatea lucrãtorilor;
• Condiþiile de muncã;
• Securitatea socialã ºi protecþia socialã a lucrãtorilor;
• Protecþia lucrãtorilor la rezilierea contractului de muncã;
• Consultarea ºi informarea lucrãtorilor;
• Reprezentarea ºi apãrarea colectivã a intereselor lucrãtorilor ºi angajatorilor;
• Condiþiile de angajare pentru resortisanþii din þãri terþe cu rezidenþã legalã pe

teritoriul Comunitãþii, integrarea persoanelor excluse de pe piaþa forþei de muncã;
• Egalitatea între femei ºi bãrbaþi în privinþa ºanselor pe piaþa forþei de muncã ºi

tratamentul la locul de muncã;
• Combaterea excluderii sociale;
• Modernizarea sistemelor de protecþie socialã. 

Tratatul de la Nisa menþine status-quo-ul. Totuºi, Consiliul, hotãrând în unanimitate,
poate decide utilizarea votului cu majoritate calificatã în acele domenii de politicã
socialã încã supuse regulii unanimitãþii. Aceastã posibilitate nu poate fi totuºi folositã în
domeniul securitãþii sociale. În plus, Tratatul de la Nisa incorporeazã Comitetul de
Protecþie Socialã, instituit de Consiliu în urma concluziilor Consiliului European de la
Lisabona.
În paralel, trebuie menþionatã activitatea principalilor actori din domeniul mobilizãrii
interesului ºi reprezentãrii la nivel european. Aceastã activitate este totuºi slab
organizatã:

• ETUC – Confederaþia Europeanã a Sindicatelor;
• UNICE – Uniunea Confederaþiilor Industriale ºi Patronale din Europa;
• UEAMPE – Uniunea Europeanã a Artizanatului ºi Întreprinderilor Mici ºi

Mijlocii;
• CEEP – Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publicã ºi al

Întreprinderilor de Interes Economic General.
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2.3. Evoluþii recente

Agenda Politicii Sociale (APS) pentru 2006-2010 prezintã urmãtoarele douã obiective:
oferirea de locuri de muncã ºi ºanse egale pentru toþi ºi asigurarea accesului tuturor
membrilor societãþii la beneficiile creºterii economice ºi a ocupãrii forþei de muncã în
cadrul UE. UE ar dori sã se concentreze pe modernizarea pieþelor forþei de muncã ºi a
sistemelor de protecþie socialã. Protejându-i pe cei mai vulnerabili membri ai societãþii,
APS pentru 2006-2010 intenþioneazã totodatã sã-i ajute pe oameni sã profite de
oportunitãþile create de concurenþa internaþionalã, progresele tehnologice ºi tiparele
demografice în schimbare.

3. POLITICA DE OCUPARE A FORÞEI DE MUNCÃ

3.1. Istoric

În termeni de dezvoltare istoricã a politicii de ocupare a forþei de muncã la nivel
european, Fondul Social European (FSE) este primul instrument redistributiv al
Comunitãþii. FSE acoperã cinci domenii cheie pentru sprijinirea ºi ameliorarea
condiþiilor de ocupare din Comunitate:

• Dezvoltarea unor politici active pentru piaþa forþei de muncã, pentru combaterea
ºi prevenirea ºomajului, pentru evitarea ºomajului pe termen lung, pentru
facilitarea reintegrãrii ºomerilor pe termen lung ºi pentru sprijinirea integrãrii pe
piaþa de muncã a tinerilor ºi persoanelor care revin pe piaþa de muncã dupã o
perioadã lungã de absenþã;

• Promovarea unor ºanse egale pentru toþi în ceea ce priveºte accesul pe piaþa forþei
de muncã, acordându-se o atenþie specialã persoanelor cu risc de excludere socialã;

• Ameliorarea formãrii profesionale, a educaþiei ºi consilierii în contextul unei
politici de formare permanentã;

• Promovarea unei forþe de muncã bine pregãtite, calificate ºi flexibile, a unor
forme inovatoare ºi adaptabile de organizare a muncii ºi a antreprenoriatului;

• Îmbunãtãþirea accesului ºi participãrii active a femeilor pe piaþa forþei de muncã
(perspective de carierã, accesul la noi oportunitãþi de angajare, pornirea unor
afaceri etc.).

În paralel cu FSE, la începutul anilor '90 UE a devenit preocupatã serios de problema
ºomajului. În Cartea Albã privind creºterea economicã, competitivitatea ºi ocuparea
forþei de muncã (1993), Comisia Europeanã a fixat obiectivul scãderii ºomajului pânã
la 10% pânã în 2000. A sugerat luarea în considerare a unor instrumente precum:
creºterea investiþiilor, dereglementarea pieþei forþei de muncã ºi mãrirea competitivitãþii.

La Essen (1994), Consiliul European a concluzionat cã sunt importante urmãtoarele:

• nvestiþiile în formarea profesionalã;
• Scãderea impozitãrii forþei de muncã;
• Întãrirea eficienþei politicilor destinate pieþei forþei de muncã;
• Îmbunãtãþirea mãsurilor în favoarea tinerilor, ºomerilor pe termen lung, persoanelor

în vârstã ºi femeilor.
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În cursul conferinþei interguvernamentale din 1996-1997, ºefii de stat ºi de guvern au
convenit sã introducã în Tratatul de la Amsterdam (1997) un capitol privind ocuparea
forþei de muncã. S-a stabilit ca statele membre, precum ºi CE, sã elaboreze o strategie
comunã coordonatã de ocupare a forþei de muncã. Consiliul European de la Luxemburg
a intenþionat sã dea substanþã acestei strategii comune (noiembrie 1997) ºi a adoptat în
consecinþã cele patru linii directoare privind ocuparea:

• Ameliorarea capacitãþii de inserþie profesionalã;
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial;
• Încurajarea capacitãþii de adaptare a întreprinderilor ºi angajaþilor acestora;
• Întãrirea politicilor ºanselor egale. 

Summit-ul de la Luxemburg a introdus „metoda deschisã de coordonare” (MDC) care a
deveni metoda de lucru din domeniul politicilor sociale ºi de ocupare. În acelaºi timp a
fost creatã Strategia Europeanã de Ocupare (SEO). SEO se bazeazã pe urmãtorul
proces în patru etape:

• „Liniile directoare privind ocuparea” sunt propuse de Comisia Europeanã ºi
adoptate de Consiliul de Miniºtri, acestea trebuind sã respecte liniile directoare
privind politica economicã;

• „Planurile de Acþiune Naþionale” trebuie redactate ºi prezentate de fiecare stat
membru;

• Comisia Europeanã ºi Consiliul prezintã un „Raport Comun privind Ocuparea”;
• Consiliul de Miniºtri poate emite „recomandãri” pentru diverse state membre.

Prin Strategia Lisabona, ºefii de stat ºi de guvern au convenit asupra a trei obiective:

• Creºterea ratei medii de ocupare a forþei de muncã la 70% (în prezent este de
61%);

• Creºterea numãrului de femei ocupate la peste 60% (în prezent 52%);
• Creºterea ratei medii de ocupare a forþei de muncã pentru persoanele între 55 ºi

64 de ani la 50% (în prezent 40%).

3.2. Instituþii ºi actori

Articolul 125 afirmã cã "statele membre ºi Comunitatea se angajeazã sã elaboreze, în
conformitate cu prezentul titlu, o strategie coordonatã de ocupare a forþei de muncã ºi,
în special, sã promoveze o forþã de muncã formatã, calificatã ºi adaptabilã, precum ºi
pieþe ale muncii capabile sã reacþioneze rapid la evoluþia economiei”. În acest domeniu
se aplicã „metoda deschisã de coordonare”. Tratatul de la Nisa pãstreazã statu-quo-ul
stabilit de Tratatul de la Amsterdam.

La o examinare a Fondului Social European (FSE) (Titlul XI, Capitolul II), identificãm
cel puþin patru actori principali ai procesului decizional: Comisia, statele membre,
autoritatea de management (AM) ºi comitetul de monitorizare (CM). AM este
organismul desemnat de statul membru pentru gestionarea programelor Fondurilor
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Structurale. Acest organism poate fi o autoritate publicã sau privatã la nivel naþional,
regional sau local, ori chiar statul membru în sine. AM ºi autoritatea de platã pot fi
aceleaºi dacã statul membru decide în acest sens. CM joacã un rol de supraveghere ºi
este instituit de statul membru ºi AM. Acesta vegheazã asupra punerii în aplicare
efective a programelor ºi verificã atingerea obiectivelor. De asemenea, CM evalueazã ºi
aprobã rapoartele anuale ºi finale de punere în aplicare ale programelor, înainte de
trimiterea acestora cãtre Comisie. 

3.3. Evoluþii recente

În timp ce Comisia pregãtea comunicarea cãtre Consiliul European de primãvarã în
2005, a fost publicat Raportul Wim Kok. Raportul a criticat Strategia Lisabona,
argumentând cã aceasta aborda prea multe obiective ºi cã atingerea acestora pânã în
2010 ar fi imposibilã. În consecinþã, Raportul Kok a propus reducerea numãrului de
obiective ºi s-a concentrat pe „capacitatea de inserþie profesionalã”. 

Comisia a transmis Consiliului European comunicarea menþionatã mai sus, þinând cont
de sugestiile din acel raport. A subliniat cã, pentru a obþine creºtere economicã ºi mai
multe locuri de muncã, sunt importante trei seturi de acþiuni:

• „Transformarea Europei într-un loc mai atractiv pentru investiþii ºi muncã” prin
extinderea ºi adâncirea pieþei interne, asigurând pieþe deschise ºi competitive în
interiorul ºi exteriorul Europei, prin îmbunãtãþirea reglementãrilor europene ºi
naþionale, precum ºi prin extinderea ºi ameliorarea infrastructurii europene;

• „Cunoaºtere ºi inovare pentru creºtere” prin mãrirea ºi îmbunãtãþirea investiþiilor
în cercetare ºi dezvoltare, facilitarea inovaþiilor, asimilarea tehnologiei
informaþiilor ºi comunicaþiilor ºi prin utilizarea durabilã a resurselor, precum ºi
prin contribuþia la o puternicã bazã industrialã;

• „Crearea unor locuri de muncã mai numeroase ºi mai bune” prin atragerea mai
multor oameni în câmpul muncii ºi modernizarea sistemelor de protecþie socialã,
mãrirea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi întreprinderilor ºi a flexibilitãþii pieþelor
forþei de muncã, precum ºi mãrirea investiþiilor în capitalul uman printr-o
educaþie ºi calificãri mai bune.

4. POLITICA ÎN DOMENIUL CERCETÃRII

4.1. Istoric

Politica de cercetare a Uniunii Europene a fost conceputã pentru a concura mai eficient
pe plan internaþional ºi în special pentru a þine pasul cu progresele americane în
domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei6.

În consecinþã, „diverse activitãþi comunitare de cercetare, în principal în sectorul
energetic, au fost combinate în 1984 într-un program cadru (FP) pe cinci ani.
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Programele ulterioare au mãrit finanþarea pusã la dispoziþia reþelelor transnaþionale de
cercetãtori din firme, universitãþi ºi laboratoare publice ºi au lãrgit principalele domenii,
pentru a include tehnologia informaþiilor, ºtiinþele vieþii ºi mediul” 7.

În acest context, comisarul Philippe Busquin (1999-2004) a lansat ideea unui Spaþiu
European de Cercetare (SEC) care nu doar sã coordoneze, ci sã ºi integreze politica de
cercetare la nivelul UE. Comisarul a subliniat cã „efortul mediu de cercetare din Uniune
era de numai 1,8% din PIB-ul UE, faþã de 2,8% în Statele Unite ºi 2,9% în Japonia”8.

În consecinþã, prin al 6-lea Program Cadru (2002-2006), Comisiei i s-a permis sã
gestioneze un buget important:

Politica în domeniul cercetãrii este un domeniu unde se considerã cã UE suplimenteazã
activitãþile desfãºurate în statele membre. Astfel, Comunitatea desfãºoarã urmãtoarele
patru activitãþi:

• Punerea în aplicare a cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice ºi a programelor
demonstrative, prin promovarea cooperãrii cu ºi între firme, centre de cercetare
ºi universitãþi;

• Promovarea cooperãrii cu þãri terþe ºi organizaþii internaþionale în domeniul
cercetãrii comunitare, al dezvoltãrii tehnologice ºi demonstraþiei;

• Difuzarea ºi optimizarea rezultatelor activitãþilor comunitare în domeniul cercetãrii,
dezvoltãrii tehnologice ºi demonstraþiei;

• Stimularea formãrii ºi mobilitãþii cercetãtorilor în Comunitate. 

Tratatul de la Nisa menþine status-quo-ul (titlul XVIII). În ceea ce priveºte procesul
decizional ºi actorii instituþionali, la propunerea Comisiei, Consiliul adoptã legislaþia prin
majoritate calificatã (articolele 166 ºi 167 TCE), dupã procedura de codecizie cu PE. 

4.3. Evoluþii recente

Ambiþia Comisiei Europene este chiar mai mare pentru al 7-lea program comunitar, pe
perioada 2007-2013. Într-adevãr, comisarul european Janez Potocnik a prezentat
urmãtoarea propunere Parlamentului European ºi Consiliului:

5. POLITICA ÎN DOMENIUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI SUPERIOR
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5.1. Istoric

Pânã în anii '70, Comunitatea Europeanã a fost reticentã sã acorde prioritate acþiunilor
în domeniul educaþiei. Au fost identificate patru raþiuni ale acestei lipse de dezvoltare a
competenþelor UE în domeniu9:

• Punerea accentului pe integrarea economicã;
• O disputã juridicã cu privire la limitãrile CE în domeniul educaþiei;
• Contextul politic ce a limitat rolul CE în domeniile pe care statele membre le

vedeau ca propria lor competenþã;
• Diferenþele dintre sistemele educaþionale naþionale ºi orientarea naþionalã a

acestor sisteme.

Începând cu anii '70, s-au fãcut progrese în domeniul educaþiei, în special în privinþa
educaþiei superioare. Cea mai importantã realizare a fost reprezentatã de Programele de
Mobilitate UE. Programele Comune de Studii din 1976 ale UE urmãreau promovarea
programelor comune de studii ºi cercetare între instituþiile din mai multe state membre10.
Acesta a fost un program experimental. În 1987, acesta a fost înlocuit de Programul de
Acþiune European pentru Mobilitatea Studenþilor (ERASMUS).

Tratatul de la Maastricht (1992) a inclus pentru prima datã educaþia în tratat. Astfel, au
apãrut chestiuni importante, precum Sistemul European de Transfer al Creditelor
(SETC), recunoaºterea diplomelor ºi dezvoltarea Spaþiului European al Învãþãmântului
Superior.

5.2. Instituþii ºi actori

În domeniul educaþiei, UE sprijinã ºi suplimenteazã statele membre în urmãtoarele
domenii:

• Ameliorarea cunoºtinþelor ºi difuzarea culturii ºi istoriei popoarelor europene;
• Conservarea ºi salvgardarea moºtenirii culturale de importanþã europeanã;
• Schimburi culturale necomerciale;
• Creaþii literare ºi artistice, inclusiv în sectorul audiovizual. 

Tratatul de la Nisa menþine statu-quo-ul de la Amsterdam. În conformitate cu articolele
actuale (149, 150, 251), Consiliul poate adopta acte legislative (directive sau
regulamente) cu majoritate calificatã ºi prin procedura de codecizie a Parlamentului
European în domeniile educaþiei, tineretului ºi formãrii profesionale. În plus, în
domeniul educaþiei ºi tineretului, Consiliul poate adopta recomandãri neobligatorii, cu
majoritate calificatã, la propunerea Comisiei. 
În limitele competenþei sale, Comunitatea a iniþiat câteva programe, precum:
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• Educaþie: Socrates ºi Tempus;
• Formare profesionalã: Leonardo da Vinci;
• Tineret: Tineri pentru Europa, Serviciul European de Voluntariat.

Comunitatea a lansat ºi un proces de schimb de informaþii ºi experienþe referitoare la
sistemele educaþionale ale statelor membre: reþeaua de informaþii Euridice pentru
partajarea de informaþii asupra unor proiecte, precum formarea permanentã, procedurile
de evaluare a educaþiei generale ºi universitare sau cooperarea cu þãri terþe. 

5.3. Evoluþii recente

Principalele evoluþii recente se referã la Spaþiul European al Învãþãmântului Superior
(SEIS). Datã fiind imposibilitatea progresului în acest domeniu prin clasica „metodã
comunitarã”, ideea SEIS s-a dezvoltat în afara cadrului UE. Acest proces în mare parte
interguvernamental a fost construit în jurul Declaraþiei de la Bologna care are ca scop
convergenþa „sistemelor de învãþãmânt superior” cãtre un sistem consistent bazat pe trei
cicluri: absolvire, studii aprofundate ºi doctorat. 

Obiectivul este de a elabora un SEIS pânã în 2010. În plus, pentru mai 2005, au fost
identificate trei obiective pe termen scurt:

• Adoptarea unui sistem de douã cicluri;
• Eliberarea tuturor absolvenþilor, a unui supliment la diplomã într-o limbã majorã,

în mod gratuit, fãrã necesitatea unei cereri în acest sens;
• Începerea introducerii unui sistem de asigurare a calitãþii. 

Conferinþa de la Praga (2001) a subliniat trei obiective:

• Formarea permanentã;
• Ameliorarea competitivitãþii în alte pãrþi ale lumii;
• Implicarea în proces a sistemelor de învãþãmânt superior ºi a studenþilor.

Dupã doi ani, obiectivele de la Berlin (2003) au subliniat importanþa creãrii de legãturi
între SEIS ºi Spaþiul European de Cercetare. Acestea au subliniat necesitatea de a
analiza în 2005 progresele realizate în domeniul asigurãrii calitãþii, sistemului cu douã
cicluri precum ºi în domeniul recunoaºterii gradelor ºi perioadelor de ºcolarizare.

În mai 2005, ministerele responsabile de educaþia superioarã în 40 de þãri europene s-
au reunit la Bergen. Acestea au încercat sã convinã asupra unor subiecte ca studiile
doctorale ºi sinergia dintre învãþãmânt superior, formare permanentã, „asigurarea
calitãþii ºi recunoaºtere în perspectivã globalã”, precum ºi autonomia instituþionalã ºi
guvernanþa universitãþilor.

În acest context, Comisia a cerut îndeplinirea a trei condiþii pentru modernizarea
universitãþilor:
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• Necesitatea unor investiþii mai substanþiale ºi mai eficiente prin deschiderea cãtre
finanþarea privatã;

• Imperativul calitãþii ºi excelenþei pentru a determina universitãþile sã vizeze o
excelenþã de nivel mondial;

• Necesitatea autonomiei, precum ºi a unui mai bun management sistemic ºi
instituþional.

În Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa, dispoziþiile referitoare la
educaþie ºi formare profesionalã rãmân în cea mai mare parte neschimbate.
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Documentele oficiale ºi informaþiile relevante pot fi gãsite la urmãtoarele adrese:

Direcþiile Generale ale Comisiei Europene:

– Ocupare, Afaceri Sociale ºi Egalitate de ºanse:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html

– Cercetare, Dezvoltare, Tehnologie ºi Inovare:
http://europa.eu.int/comm/research/index_en.cfm

– Educaþie ºi Formare:
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html

Comitete parlamentare din Parlamentul European:

– Comitetul pentru ocupare ºi afaceri sociale:
http://www.europarl.eu.int/committees/empl_home.htm

– Comitetul pentru industrie, cercetare ºi energie:
http://www.europarl.eu.int/committees/itre_home.htm

– Comitetul pentru culturã ºi educaþie:
http://www.europarl.eu.int/committees/cult_home.htm

Configuraþiile Consiliului:

– Consiliul Ocupare, Politicã Socialã, Sãnãtate ºi Consumatori:
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=411&lang=en

– Consiliul Educaþie, Tineret ºi Culturã:
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=416&lang=en&mode=g

Organizaþii neguvernamentale:

– Confederaþia Europeanã a Sindicatelor: http://www.etuc.org/

– Uniunea Confederaþiilor Industriale ºi Patronale din Europa:
http://www.unice.org/Content/Default.asp? 

– Uniunea Europeanã a Artizanatului ºi Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii:
http://www.ueapme.com/EN/index.shtml

– Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publicã ºi al Întreprinderilor
de Interes Economic General: http://www.ceep.org/

Alte linkuri:

– Agenþia europeanã pentru sãnãtate ºi securitate la locul de muncã:
http://agency.osha.eu.int/

– European Training Foundation: http://www.etf.eu.int/

– Procesul Bologna: http://www.bologna-bergen2005.no/
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CAPITOLUL 21

TRANSPUNEREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII
SOCIALE UE ªI DE OCUPARE A FORÞEI DE MUNCÃ -

EXPERIENÞA REPUBLICII SLOVACE

Valéria Kubalová*

1. INTRODUCERE

Dupã negocieri „maraton” care au durat aproape trei ani, Republica Slovacã a încheiat
negocierile de aderare cu Uniunea Europeanã la Consiliul European de la Copenhaga
din 12-13 decembrie 2002. Slovacia a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeanã
pe 16 aprilie 2003 ºi a aderat pe 1 mai 2004.

În ceea ce priveºte domeniul „Politicã socialã ºi ocuparea forþei de muncã”, Republica
Slovacã a acceptat în întregime acquis-ul aferent ºi s-a pregãtit pentru punerea în
aplicare a acestuia pânã la data aderãrii la UE, negocierile asupra acestui capitol
închizându-se în 2001.

2. TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI DE POLITICÃ SOCIALÃ ÎN SLOVACIA

Modificãrile Codul Muncii necesare pentru alinierea deplinã la acquis-ul comunitar în
domeniul politicii sociale au fost adoptate pe 21 mai 2003 ºi au intrat în vigoare de la
1 iulie 2003. Aceste modificãri au finalizat transpunerea tuturor directivelor din
domeniu. În ceea ce priveºte acquis-ul, modificãrile Codului Muncii s-au referit în
special la urmãtoarele domenii:

• Nediscriminarea: Dispoziþiile Codului Muncii slovac aplicã interzicerea
discriminãrii în conformitate cu dispoziþiile Directivei 76/207/CEE privind
punerea în aplicare a principiului egalitãþii de tratament între bãrbaþi ºi femei în
ceea ce priveºte accesul la încadrare în muncã. Directiva 2000/78/CE de creare a
unui cadru general în favoarea egalitãþii de tratament în ceea ce priveºte
încadrarea în muncã ºi ocuparea forþei de muncã (de exemplu, angajatorul nu
poate cere date despre orientarea sexualã a angajatului) ºi Directiva 2000/43/CE
de aplicare a principiului egalitãþii de tratament între persoane, fãrã deosebire de
origine rasialã sau etnicã, au fost de asemenea transpuse în întregime;

• Protecþia femeilor însãrcinate ºi concediul pentru creºterea copilului:
Posibilitatea de a solicita informaþii cu privire la sarcinã de la persoanele fizice care
solicitã la un loc de muncã a fost eliminatã, pentru a respecta dispoziþiile Directivei
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92/85/CEE. Similar, limita „dublului salariului lunar” pentru exercitarea dreptului
la compensaþie financiarã corespunzãtoare în cazul în care angajatorul, la încheierea
contractului de muncã, încalcã principiul egalitãþii de tratament în ceea ce priveºte
accesul la încadrare în muncã sau alte obligaþii, a fost eliminatã. În plus,
„netransferabilitatea” concediului de îngrijire a copilului este asiguratã în
dispoziþiile modificate ale Codului Muncii referitoare la concediul de maternitate ºi
de creºtere a copilului, pentru a respecta în întregime Directiva 96/34/CE;

• Informarea ºi consultarea angajaþilor: Directiva 2002/14/CE a fost transpusã
în întregime în Codul Muncii slovac. 

• Timpul de lucru: Dispoziþiile Codului Muncii slovac referitoare la timpul de
muncã au fost detaliate pentru a asigura o flexibilitate mai mare în organizarea
timpului de lucru ºi, simultan, pentru a garanta protecþia corespunzãtoare a
angajaþilor în conformitate cu Directiva 93/104/CE privind anumite aspecte ale
organizãrii timpului de lucru (modificatã de Directiva 2000/34/CE). De
asemenea, modificãrile Codului Muncii au mãrit limita orelor de muncã
suplimentare la 250 de ore, dacã angajatul este de acord. Angajatorii pot solicita
ore de lucru suplimentare de pânã la 150 de ore; timpul de lucru sãptãmânal pe
angajator este stabilit la 48 de ore; au fost introduse noi forme de timp de lucru
redus (pânã la 20 de ore sãptãmânal);

• Detaºarea lucrãtorilor: a fost finalizatã transpunerea Directivei 96/71/CE
privind detaºarea lucrãtorilor în cadrul prestãrii de servicii. Raporturile de muncã
ale angajaþilor detaºaþi de angajatori de pe teritoriul unui stat membru în Slovacia
pentru a presta servicii altui angajator sunt de asemenea guvernate de legi,
reglementãri speciale sau contractul colectiv de muncã relevant.

• Reprezentarea lucrãtorilor: În conformitate cu Convenþia OIM nr. 135 cu privire
la protecþia reprezentanþilor muncitorilor în întreprindere ºi facilitãþile ce trebuie
sa li se acorde, modificarea Codului Muncii slovac a eliminat poziþia exclusivã a
sindicatelor în salvgardarea condiþiilor de muncã echitabile ºi satisfãcãtoare ale
angajaþilor prin reprezentanþi aleºi. Metodele de participare ale reprezentanþilor
lucrãtorilor individuali sunt definite precis, iar modificãrile permit funcþionarea
simultanã în aceeaºi întreprindere a consiliilor lucrãtorilor ºi a sindicatelor.

3. PREGÃTIREA SLOVACIEI PENTRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale ºi Familiei din Slovacia a fost desemnat ca
autoritate de gestionare pentru trei documente de programare:

• Programul Operaþional Sectorial Resurse Umane (SOP HR)1,
• Documentul Unic de Programare (SPD) NUTS II – Bratislava, Obiectivul 3,
• Iniþiativa Comunitarã EQUAL finanþatã de Fondul Social European (FSE).

Pentru a îmbunãtãþi performanþele capacitãþii administrative ºi organizaþionale a
Secþiunii Gestionare FSE, în cadrul Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale ºi Familiei
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(MMASF) din Slovacia ministrul a aprobat o nouã structurã organizaþionalã ºi o
suplimentare de personal, aceasta intrând în vigoare de la 1 iunie 2002.

A fost elaborat un document intern privind strategia de utilizare a finanþãrii FSE, acest
fiind utilizat pentru punerea reuºitã în aplicare a documentelor de programare.

Documentele de programare SOP HR ºi SPD-Bratislava, Obiectivul 3, inclusiv Planul
de Acþiune de Comunicare, au fost pregãtite ºi trimise Comisiei Europene pentru
negociere în 2002. Au avut loc câteva runde de negocieri ºi reuniuni cu reprezentanþii
Comisiei Europene, înainte de adoptarea versiunii finale a ambelor documente în prima
jumãtate a anului 2004. Complementele de programare ale ambelor documente au fost
finalizate ºi aprobate tot în 2004. Au fost create comitete de monitorizare pentru ambele
documente de programare ºi au fost redactate statutele ºi regulamentele interioare ale
comitetelor. A fost realizat un sistem informatizat de monitorizare pentru fondurile
structurale europene. Toate ministerele care funcþioneazã ca autoritate de gestionare ºi
organismele intermediare sunt conectate online la acest program. Informaþiile
referitoare la FSE sunt disponibile pe pagina web a MMASF.

Oficiul Central pentru Muncã, Afaceri Sociale ºi Familie2 a fost desemnat ca beneficiar
final pentru punerea în aplicare  a unei politici active a pieþei muncii prin SOP HR,
precum ºi prin SPD-Bratislava, Obiectivul 3. Retragerile din bugetul FSE pentru ambele
documente de programare se bazeazã pe punerea în aplicare a proiectelor naþionale.

Au fost furnizate servicii de ocupare la un nivel ridicat de calitate începând cu ianuarie
2004, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europene de Ocupare a Forþei de Muncã,
acestea bazându-se pe urmãtoarele principii:

• Abordãri individuale ºi particularizate pentru ºomeri;
• Caracterul obligatoriu al mãsurilor active pentru piaþa forþei de muncã (fiecare

solicitant care îndeplineºte condiþiile prevãzute în lege este îndreptãþit la o
contribuþie);

• Punerea accentului pe grupuri marginalizate ºi regiuni dezavantajate (sprijinirea
creãrii de locuri de muncã pentru ºomerii pe termen lung, tineri, persoane cu
handicap, pãrinþi singuri ºi diferenþierea nivelului acestui sprijin în funcþie de
nivelul ºomajului din regiune);

• Respectarea principiilor ajutoarelor de stat ºi a regulilor FSE;
• Sprijinirea dezvoltãrii serviciilor de ocupare a forþei de muncã de cãtre sectorul

privat.

4. PLANUL NAÞIONAL DE ACÞIUNE PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE
MUNCÃ PE PERIOADA 2004-20063

Ca multe alte noi state membre, rata înaltã a ºomajului din Slovacia deviazã semnificativ
de la media UE. Deºi rata ºomajului este în scãdere, continuã sã fie foarte ridicatã, cu o
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pondere mare a ºomerilor pe termen lung. Rata de ocupare a femeilor este scãzutã, la
fel ca cea a tinerilor, persoanelor cu handicap, a lucrãtorilor necalificaþi ºi a celor în
vârstã (în special femei în vârstã). Diferenþele regionale sunt importante.

În conformitate cu strategia Lisabona, în Slovacia a fost luatã o serie de mãsuri ºi au fost
realizate reforme structurale pentru a atinge obiectivul UE de instituire a unei „economii
competitive ºi dinamice bazate pe cunoaºtere, cu o solidaritate socialã mai mare ºi o ratã
mai ridicatã a ocupãrii forþei de muncã”. 

4.1. Politici structurale

Principalul obiectiv strategic al Republicii Slovace este de a atinge obiectivul strategiei
Lisabona: o ratã totalã de ocupare a forþei de muncã de 70% în 2010. În consecinþã,
guvernul slovac a introdus ºi pune în aplicare un numãr de reforme structurale aferente
acestui obiectiv strategic:

• Codul Muncii modificat din 2003 anticipeazã o echilibrare a nevoii de
flexibilitate a pieþei forþei de muncã cu cerinþa protecþiei drepturilor angajaþilor în
raporturile contractuale, o simplificare a procesului de încheiere a unui contract
de muncã prin extindere formelor de angajare disponibile ºi mãrirea libertãþii
contractuale, incluzând opþiunile referitoare la negocierile colective;

• În 2003, a avut loc o semnificativã reformã a sistemului fiscal. A fost introdusã
o ratã unificatã de 19% a impozitului pe profitul societãþilor comerciale ºi pe
venitul persoanelor fizice, iar sistemul a fost simplificat în mod considerabil. În
ceea ce priveºte impozitarea proprietãþilor, taxa pe moºteniri ºi taxa pe donaþii au
fost eliminate, pentru a elimina dubla impunere a veniturilor;

• La începutul lui 2004 a intrat în vigoare o reformã instituþionalã, al cãrei
principal efect a fost combinarea serviciilor de ocupare a forþei de muncã cu
activitãþile administraþiei publice în domeniul serviciilor sociale ºi furnizarea
tuturor serviciilor din domeniul ocupãrii forþei de muncã împreunã cu
indemnizaþiile aferente de protecþie socialã;

• Legea privind serviciile de ocupare a forþei de muncã (intratã în vigoare în
februarie 2004) a creat un cadru juridic astfel încât oficiile de muncã, afaceri
sociale ºi familie sã ofere servicii de ocupare a forþei de muncã mai bine orientate
ºi individualizate, care sã-i ajute pe ºomeri sã reintre pe piaþa forþei de muncã.
Aceastã lege a îmbunãtãþit sistemul în vederea medierii angajãrii prin sectorul
privat, prin crearea unor agenþii de muncã temporarã ºi a unor agenþii de sprijinire
a încadrãrii în muncã. Pentru a mãri viteza cu care mãsurile încep sã aibã impact
asupra pieþei forþei de muncã, MMASF a pregãtit proiecte naþionale ce urmau a
fi cofinanþate de FSE;

• Ca parte a reformei sistemului de pensii, a fost introdus un sistem obligatoriu
de economii pentru pensie. Acest aºa-numit „al doilea pilon” al sistemului de
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pensii garanteazã stabilitatea financiarã pe termen lung a sistemului de pensii,
diversificã riscul metodelor individuale de finanþare a pensiilor ºi creeazã
posibilitatea creºterii nivelului pensiilor oferite. Aceastã reformã este legatã de o
reformã cuprinzãtoare a pilonului pensiilor susþinute din impozite, care pânã
acum s-a bazat pe principiul asigurãrii, ºi de ridicarea vârstei de pensionare atât
pentru bãrbaþi, cât ºi pentru femei, la 62 de ani;

• Câteva mãsuri de politicã economicã: Pe piaþa pentru produse ºi servicii, s-a pus
accentul în principal pe creºterea productivitãþii printr-un climat investiþional
favorabil, intensificarea concurenþei, liberalizare, sprijinirea mediului de afaceri
ºi reglementãri eficiente. Întãrirea statutului întreprinderilor mici ºi mijlocii
(IMM) este de asemenea una dintre prioritãþile politicii economice.

4.2. Recomandãri pentru politica de ocupare a forþei de muncã în Slovacia

Consiliul a propus urmãtoarele recomandãri pentru punerea în aplicare a politicii de
ocupare a forþei de muncã în Slovacia pentru anul 2004:

• Mãrirea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi întreprinderilor: Recomandãrile insistã
asupra continuãrii reducerii impozitãrii ridicate a forþei de muncã, constând în
principal din contribuþii sociale. Partenerii sociali ar trebui încurajaþi sã
promoveze o mai mare diversitate contractualã ºi a timpului de lucru (de
exemplu, eliminarea obstacolelor din calea muncii cu fracþiune de normã) pentru
a crea mai multe oportunitãþi de angajare ºi pentru a facilita mobilitatea forþei de
muncã;

• Atragerea mai multor persoane pe piaþa forþei de muncã ºi transformarea
muncii într-o opþiune realã pentru toþi: Conform Consiliului, este important sã
se depunã în continuare eforturi pentru eliminarea efectivã a ºomajului ºi a
„capcanelor” inactivitãþii, precum ºi a muncii „la negru”, prin consolidarea
reformelor actuale ale sistemelor de impozitare ºi de contribuþii. Punerea în
aplicare ºi impactul reformelor ar trebui monitorizate în mod adecvat. În plus faþã
de eforturile destinate sã creascã atractivitatea muncii, trebuie sã se acorde în
continuare o atenþie specialã creºterii participãrii lucrãtorilor în vârstã la piaþa
forþei de muncã, în special prin punerea în aplicare a legislaþiei privind ocuparea
forþei de muncã ºi a reformei pensiilor, a unor forme mai flexibile de lucru ºi a
utilizãrii mai largi a muncii cu fracþiune de normã. Conform Consiliului, acest
lucru ar putea contribui ºi la mãrirea participãrii femeilor. Finanþarea politicilor
active ale pieþei muncii va creºte, precum ºi numãrul participanþilor, deºi de la un
nivel scãzut. Piaþa forþei de muncã ar trebui sã fie mai cuprinzãtoare ºi ar trebui
puse în aplicare reforme pentru a încuraja oamenii sã caute în mod activ un loc
de muncã. Recomandãrile apeleazã la politici active moderne ale pieþei muncii,
un acces mai mare la formare pentru ºomeri ºi persoane inactive ºi servicii
publice moderne de ocupare a forþei de muncã pentru a asigura o acoperire mai
largã a populaþiei.  Este necesar sã se acorde mai multã atenþie grupurilor cu risc
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ridicat (de exemplu, ºomerii pe termen lung, tinerii, persoanele cu handicap,
lucrãtorii în vârstã) ºi regiunilor dezavantajate. Conform Consiliului, noua
prioritate datã integrãrii romilor trebuie transformatã rapid în acþiune;

• Investiþii ºi mai eficiente în capitalul uman ºi învãþarea permanentã: Rata
alarmant de înaltã a ºomajului printre tineri indicã necesitatea reducerii
decalajului între calificãrile dobândite în cursul educaþiei ºi calificãrile necesare
pentru a avea succes pe piaþa forþei de muncã. Restructurarea economicã,
decalajele regionale ºi de calificare necesitã la rândul lor acordarea unui sprijin
mai mare mobilitãþii ocupaþionale ºi geografice în ciclul vieþii. Cerinþele cheie
pentru dezvoltarea unei strategii de învãþare permanentã sunt stimulentele mai
mari pentru investiþiile în formare ºi facilitarea accesului la educaþie. Conform
recomandãrilor, este necesar sã se încurajeze investiþiile în capitalul uman ºi sã se
sprijine învãþarea permanentã prin continuare reformei sistemului educaþional,
precum ºi prin revizuirea contribuþiilor fãcute de indivizi, firme ºi societate în
ansamblu.

Rãspunsul politicii slovace de ocupare a forþei de muncã la liniile directoare privind
ocuparea ºi recomandãrile specifice ale Consiliului pot fi gãsite în Planul Naþional de
Acþiune pentru Ocuparea Forþei de Muncã (NAPE) din Slovacia. 

4.3. Parteneriate pentru punerea în aplicare a liniilor directoare privind
ocuparea forþei de muncã

Planul Naþional de Acþiune pentru Ocuparea Forþei de Muncã (NAPE) din Slovacia
pentru 2004-2006 a fost pregãtit în conformitate cu principiile bunei guvernanþe ºi
parteneriatului. MMASF din Slovacia este însãrcinat cu coordonarea pregãtirii NAPE. 

Aceastã coordonare ºi pregãtire a NAPE în Slovacia este organizatã dupã cum urmeazã:

• Cooperarea ministerelor, guvernelor regionale ºi a administraþiei publice din
regiuni
MMASF lucreazã în strânsã colaborare cu ministerele „economice” (Ministerul
de Finanþe, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii ºi Ministerul
Transporturilor, Poºtei ºi Telecomunicaþiilor) pentru a coordona propunerile de
proiecte ºi politici destinate sã creascã cererea de pe piaþa forþei de muncã. Acesta
invitã autoritãþile regionale ºi organele regionale ale administraþiei publice sã
prezinte propuneri de proiecte ºi politici de îmbunãtãþire a raportului dintre cerere
ºi ofertã pe pieþele regionale ale forþei de muncã, cu colaborarea angajatorilor din
regiune. MMASF coopereazã strâns cu Oficiul Central pentru Muncã, Afaceri
Sociale ºi Familie, cu Ministerul Educaþiei din Slovacia, cu Oficiile Statistice ºi
cu Inspectoratul Naþional de Muncã pentru a crea condiþii în vederea obþinerii
unor informaþii detaliate referitoare la problemele ofertei pieþei forþei de muncã,
utilizate pentru a concepe politici de îmbunãtãþire a structurii ofertei ºi de mãrire
a echilibrului pe piaþa forþei de muncã; 
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• Oficiul Central pentru Muncã, Afaceri Sociale ºi Familie
Oficiul Central pentru Muncã, Afaceri Sociale ºi Familie ºi oficiile pentru muncã,
afaceri sociale ºi familie (în total sunt 46 asemenea oficii în Slovacia) sunt instituþii
create în ianuarie 2004 de Oficiul Naþional al Muncii ºi departamentele de afaceri
sociale ale fostelor oficii regionale ºi districtuale ale administraþiei publice, ca parte
a reformei sistemului social. Principala lor sarcinã este de a reintroduce pe piaþa
forþei de muncã în cel mai scurt timp posibil cât mai mulþi solicitanþi de locuri de
muncã ºi beneficiari ai ajutoarelor materiale. Reforma a apropiat aceste instituþii de
cei care cautã un loc de muncã, astfel încât acestea nu mai desfãºoarã activitãþi fãrã
legãturã directã cu serviciile care sprijinã revenirea clienþilor acestora pe piaþa
deschisã a forþei de muncã (de exemplu, nu distribuie ajutoare de ºomaj);

• Agenþia de Asigurãri Sociale
Agenþia de Asigurãri Sociale colecteazã asigurãri pentru indemnizaþia de boalã,
asigurarea de pensie, asigurarea contra accidentelor, asigurarea de garantare a
salariilor ºi contribuþiile pentru asigurarea de ºomaj. În acelaºi timp, plãteºte
ajutoare de ºomaj celor care cautã locuri de muncã. Sucursalele sale de la nivel
regional colaboreazã strâns cu oficiile pentru afaceri sociale ºi familie;

• Guvernul Republicii Slovace
MMASF prezintã spre avizare guvernului proiectul NAPE, ceea ce asigurã aprobarea
strategiei slovace pentru ocuparea forþei de muncã de cãtre guvernul slovac; 

• Cooperarea Consiliului Naþional al Republicii Slovace
Consiliul Naþional al Republicii Slovace joacã un rol semnificativ, în special la
punerea în aplicare a NAPE. Acesta aprobã legile care oferã importantul cadru
legislativ al politicilor care sprijinã ºi pun în aplicare schimbãrile ºi care
amelioreazã situaþia de pe piaþa forþei de muncã;

• Cooperarea partenerilor sociali
Partenerii sociali participã la pregãtirea NAPE prin prezentarea unei documentaþii
parþiale pentru elaborarea liniilor directoare relevante. Ca regulã, proiectul NAPE
este discutat în Consiliul de Acord Economic ºi Social (CAES) înainte de a fi
înaintat guvernului slovac. La aceastã discutare a NAPE, Confederaþia Slovacã a
Sindicatelor ºi Federaþia Slovacã a Asociaþiilor Angajatorilor îºi prezintã punctele
de vedere, iar CEAS recomandã sau nu discutarea planului de cãtre guvernul slovac.
Totuºi partenerii sociali au fost implicaþi în mod activ în pregãtirea legislaþiei care
sã permitã punerea în aplicare a Strategiei Europene de Ocupare a Forþei de Muncã
în Slovacia (Codul Muncii, Legea privind negocierile colective, Legea privind
serviciile de ocupare a forþei de muncã, contractul colectiv pentru servicii publice,
Contractul colectiv la nivel înalt pentru administraþia publicã). La nivel de firmã,
aceºtia pot negocia, prin procesul negocierii colective, reglementãri mai favorabile
ale condiþiilor de lucru, inclusiv remuneraþia ºi condiþiile de angajare. Statul nu are
nici un drept sã intervinã în procesul de negociere colectivã dintre partenerii sociali
(cu excepþia stabilirii mediatorilor ºi arbitrilor pentru conflictele colective) ºi nu
poate impune conþinutul unui acord colectiv. La nivel local, guvernul local este
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implicat în punerea în aplicare a NAPE ºi colaboreazã strâns cu oficiile pentru
muncã, afaceri sociale ºi familie;

• Colaborarea cu organizaþiile neguvernamentale ºi organizaþiile persoanelor
cu handicap
În cursul pregãtirii documentaþiei pentru NAPE sunt invitate sã participe
organizaþiile neguvernamentale;

• Colaborarea instituþiilor ºtiinþifice ºi a sectorului cercetãrii
Instituþiile ºtiinþifice (de exemplu, Academia Slovacã de ºtiinþe ºi al sãu Institut
de Prognozã ºi Institutul de Economie Slovacã ºi Mondialã, institute ministeriale
de cercetare ºi universitãþi) iau parte la dezvoltarea NAPE, precum ºi la punerea
sa în aplicare.

4.4. Finanþarea NAPE

Punerea în aplicare a NAPE este finanþatã în principal din fonduri destinate punerii în
aplicare a unor mãsuri individuale ale Programului Operaþional Sectorial – Resurse
Umane (SOP HR), ale SPD Bratislava NUTS II Obiectivul 3 ºi ale Iniþiativei Comunitare
EQUAL. Aceasta înseamnã cã vor fi utilizate fonduri comunitare, fonduri publice
naþionale ºi fonduri private, în funcþie de defalcarea mãsurilor individuale pentru
programul operaþional relevant. În cazul unor resurse financiare interne, vor fi utilizate
resursele financiare de la bugetul de stat, împãrþite în capitole bugetare ºi programe
bugetare pentru ministere. Ministerele relevante vor fi responsabile de punerea în aplicare
a prioritãþilor ºi mãsurilor individuale, precum ºi de transparenþa cu care resursele
financiare sunt gestionate în cursul punerii în aplicare a acestor prioritãþi ºi mãsuri.

În conformitate cu Decretul nr. 133/2002, guvernul slovac a numit MMASF autoritate
de gestionare a SOP HR. Autoritatea de gestionare este direct responsabilã de condiþiile
de gestionare ºi punere în aplicare în cadrul programului operaþional finanþat de FSE.
Aceasta este responsabilã de colectarea unor informaþii fiabile ºi de asigurarea furnizãrii
acestor informaþii la punerea în aplicare corectã a activitãþilor referitoare la
conformitatea cu normele comunitare. În Republica Slovacã, Ministerul Educaþiei este
numit ca organism intermediar sub autoritatea de platã/de gestionare pentru SOP HR. În
conformitate cu Decretul nr. 617 din 5 iunie 2002 al guvernului slovac, Ministerul de
Finanþe din Slovacia a fost numit unicã autoritate de platã pentru fondurile structurale.
Autoritatea de platã delegã efectuarea unora dintre funcþiile sale unitãþilor de platã.
Autoritatea de platã pãstreazã întreaga responsabilitate pentru puterile delegate. De
asemenea, autoritatea de platã nu poate delega unitãþii de platã funcþiile de prezentare a
certificatelor de cheltuieli ºi a solicitãrilor de platã cãtre Comisie ºi de acceptare a
plãþilor din partea CE. Rolul de bazã al unitãþii de platã este de a asigura, în conformitate
cu legislaþia slovacã, transferul fondurilor europene de la bugetul de stat, din contul de
cheltuieli al ministerului relevant în contul beneficiarului final în baza rezultatelor unui
control financiar contabil, precum ºi de a desfãºura controale ex-ante ºi de a administra
situaþia debitorilor. 
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JUSTIÞIA ªI AFACERILE INTERNE ÎN UE





CAPITOLUL 22

JUSTIÞIE ªI AFACERI INTERNE ÎN UE

Jörg Monar*

1. INTRODUCERE

Existã cel puþin trei motive pentru care formularea politicilor în domeniul justiþiei ºi
afacerilor interne (JAI) al UE în contextul „spaþiului de libertate, securitate ºi justiþie”
(SLSJ) poate fi privitã ca una din cele mai importante evoluþii ale procesului de
integrare europeanã la începutul secolului 21.

În primul rând, formularea politicilor JAI atinge funcþii ºi prerogative esenþiale ale
statului naþional modern, precum furnizarea de securitate internã cetãþenilor, controlarea
frontierelor externe ºi accesul la teritoriul naþional ºi administrarea justiþiei. 

În al doilea rând, formularea politicilor JAI priveºte un numãr de chestiuni politice
foarte sensibile: combaterea criminalitãþii ºi imigraþiei ilegale, asigurarea echitãþii
sistemelor de azil ºi protecþia acestora împotriva abuzului, precum ºi facilitarea
accesului la justiþie. 

În al treilea rând, în prezent SLSJ  nu numai cã a devenit un obiectiv fundamental de
integrare, prevãzut în tratat, ci ºi unul din domeniile majore de „creºtere” a acþiunii UE.
Începând cu 1999, Consiliul UE a adoptat în medie zece noi texte pe lunã, cele mai
multe dintre acestea fiind, spre deosebire de începutul anilor '90, obligatorii din punct
de vedere juridic. În prezent, mãsurile JAI aparþin domeniilor cu cea mai rapidã creºtere
a acquis-ului juridic al CE ºi UE, fiind cuprinzãtoare ºi ambiþioase într-o mãsurã greu
de imaginat la începutul anilor '90.

În continuare vom prezenta un scurt rezumat al evoluþiei istorice a cooperãrii UE în
domeniul justiþiei ºi afacerilor interne de la originile sale din anii '70. Apoi vom analiza
cadrul actual în ceea ce priveºte instituþiile, instrumentele ºi procedurile decizionale
înainte de a trece la studiul progreselor ºi deficienþelor în diversele domenii de
formulare a politicilor. Acest capitol se va încheia cu o evaluare a perspectivelor de
dezvoltare viitoare pentru SLSJ, având în vedere programul de la Haga din noiembrie
2004 ºi Tratatul Constituþional al UE care este în curs de ratificare.

2. EVOLUÞIA COOPERÃRII UE ÎN DOMENIUL JUSTIÞIEI ªI
AFACERILOR INTERNE – DE LA TREVI LA SLSJ

Tratatele fondatoare ale celor trei Comunitãþi Europene din anii '50 nu conþineau
prevederi formale referitoare la cooperarea în domeniul JAI. În consecinþã, timp de
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peste douã decenii statele membre ale Comunitãþilor Europene au cooperat în cadrul UE
numai în privinþa unui numãr foarte limitat de chestiuni JAI care erau legate direct de
crearea pieþei comune, cum ar fi recunoaºterea reciprocã a deciziilor tribunalelor în
domeniul dreptului civil ºi comercial. 

Cu toate acestea, exista un cadru important de cooperare în afara sistemului CE, unde
statele membre jucau un rol activ: Consiliul Europei. Un numãr de convenþii privind
importante chestiuni JAI au fost negociate încã din anii '50 în contextul Consiliului
Europei (extrãdarea în 1957, asistenþa reciprocã judiciarã în materie penalã în 1972 etc.)
care au permis instituirea fundamentelor cooperãrii transfrontaliere în Europa în
domeniul justiþiei penale. De asemenea, aceste convenþii au reprezentat un punct de
plecare pentru o mai strânsã cooperare pe care statele membre CE au dezvoltat-o
ulterior în contextul CE ºi UE, iar în prezent o serie de instrumente juridice ale
Consiliului Europei sunt de fapt considerate ca fãcând parte din acquis-ul juridic al UE.

Totuºi, datoritã numãrului mult mai mare de membri ºi mandatului sãu limitat, Consiliul
Europei nu a furnizat un cadru adecvat pentru acþiuni referitoare la chestiuni de interes
comun specifice statelor membre CE. Un asemenea interes s-a dezvoltat în anii '70, când
un numãr de state membre (în special Franþa, Germania, Italia ºi Marea Britanie) se
confruntau cu ameninþãri din ce în ce mai mari din partea activitãþilor teroriste ºi existau
probe clare privind cooperarea dintre diferitele grupãri teroriste, acestea nefiind
contracarate de o cooperare transfrontalierã similarã între statele membre în domeniul
aplicãrii legii. În consecinþã, miniºtrii de interne au creat în 1975 aºa-numitul cadru
TREVI („Terrorisme, radicalisme et violence internationale”) care prevedea reuniuni
regulate la nivelul miniºtrilor ºi înalþilor funcþionari în scopul schimbului de informaþii,
coordonãrii ºi facilitãrii cooperãrii transfrontaliere în lupta împotriva terorismului.
TREVI a fost creat în afara cadrului tratatelor CE, ca o structurã de cooperare pur
interguvernamentalã fãrã fundament juridic, instituþii permanente ori instrumente
juridice sau bugetare. În ciuda acestor limitãri, TREVI s-a dovedit un succes, deoarece
serviciile de resort din ministere ºi forþele de poliþie s-au deschis pentru prima datã cãtre
o cooperare regulatã în contextul CE, ceea ce a dus la o eficienþã crescutã în lupta
împotriva terorismului. De aceea, statele membre au extins treptat domeniul de acþiune
al cooperãrii TREVI pânã în anii '80 în direcþia combaterii drogurilor, spãlãrii banilor ºi
crimei organizate. 

Pânã la jumãtatea anilor '80, cooperarea dintre statele membre în domeniul justiþiei ºi
afacerilor interne a fost propulsatã de doi alþi factori: primul era obiectivul politic al
abolirii controalelor asupra persoanelor la frontierele interne dintre statele membre, care
era considerat important atât pentru crearea unei „Europe a cetãþenilor”, cât ºi pentru
finalizarea pieþei interne prin ridicarea controalelor la frontierã încã existente. Totuºi din
raþiuni de securitate internã, unele state membre, în special Marea Britanie, nu au fost
dispuse sã progreseze în acest domeniu în cadrul CE. Drept rãspuns, cinci state membre
(Franþa, Germania ºi statele Benelux) au decis în 1985 sã înainteze în direcþia acestui
obiectiv în afara cadrului CE, creând sistemul „Schengen”. Începând cu 1985, statele
Schengen, cãrora li s-au alãturat din ce în ce mai multe state membre CE, au conceput
ºi pus treptat în aplicare un numãr mare de aºa-numite „mãsuri compensatorii”
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incluzând domenii precum controalele la frontierele externe, cooperarea poliþieneascã,
azilul, combaterea diverselor tipuri de infracþiuni ºi crearea unui sofisticat Sistem de
Informaþii Schengen (SIS) pentru a „compensa” pierderea controalelor tradiþionale
asupra circulaþiei persoanelor peste frontierele interne. Pânã în 1995, aceste mãsuri
compensatorii erau puse pe deplin în aplicare, iar controalele asupra persoanelor la
frontierele interne au fost eliminate. Datoritã naturii extensive a acestor mãsuri
„compensatorii”, sistemul Schengen a devenit în fapt un precursor ºi un laborator al
cooperãrii în domeniul justiþiei ºi afacerilor interne în ansamblul CE (ºi ulterior UE).

Al doilea factor de dezvoltare în anii '80 a fost programul pieþei interne, a cãrui punere
în aplicare a început în 1985, finalizându-se în 1992. Prin eliminarea celor mai multe
bariere rãmase în calea liberei circulaþii a bunurilor, capitalurilor ºi serviciilor,
programul pieþei interne a obligat de asemenea toate statele membre CE – nu numai cele
participante la Schengen – sã consolideze cooperarea în anumite domenii JAI pentru a
împiedica în special ca noul flux de bunuri ºi capitaluri peste frontierele interne sã
creeze riscuri mãrite la adresa securitãþii interne. În cadrul CE au fost înfiinþate câteva
noi grupuri de cooperare interguvernamentalã (cum ar Grupul de Coordonatori de la
Rodos privind libera circulaþie), care, printre altele, au pregãtit decizia luatã în 1990 de
a crea un Biroul European de Poliþie care ulterior a condus la înfiinþarea Europol.

Astfel, pânã la sfârºitul anilor '80, statele membre se angajaserã într-o gamã largã de
forme de cooperare interguvernamentalã în domeniul JAI, atât în cadrul, cât ºi în afara
structurii CE (TREVI ºi Schengen). Totuºi aceastã cooperare era slãbitã de absenþa
posibilitãþii de a acþiona în baza tratatului ºi de proliferarea unor grupuri
interguvernamentale deseori slab coordonate. Apariþia unor noi provocãri în domeniul
azilului, imigraþiei ºi crimei organizate transnaþionale în urma noii permeabilitãþi a
frontierelor în Europa ºi a dezintegrãrii sistemele de securitate internã în unele din
fostele þãri comuniste din Est a condus la expunerea acestor slãbiciuni ºi a determinat
statele membre CE sã creeze un fundament în tratat pentru cooperarea lor în domeniul
JAI prin Tratatul de la Maastricht, semnat în 1991 ºi intrat în vigoare în 1993.

Tratatul de la Maastricht a declarat în mod oficial azilul, imigraþia, cooperarea judiciarã
în materie civilã ºi penalã ºi cooperarea poliþieneascã, precum ºi combaterea formelor
grave de crime, ca fiind „chestiuni de interes comun”. Acesta a acordat pentru prima
datã instituþiilor UE competenþa de a acþiona în aceste domenii. Deoarece unele state
membre erau împotriva oricãrei „comunitarizãri” a politicilor JAI, aceste noi
competenþe au fost prevãzute într-o secþiune separatã (titlul VI) din Tratatul privind
Uniunea Europeanã – nu în Tratatul CE – care a devenit apoi cunoscutã sub numele de
„al treilea pilon” al UE, primul fiind format de Tratatul CE, iar al doilea de politica
externã ºi de securitate comunã (PESC).

Deºi al treilea „pilon” de la Maastricht avea consecinþa importantã de a acorda
întregului domeniu JAI o bazã în tratatul UE ºi de a permite incorporarea TREVI ºi a
altor grupuri interguvernamentale în sistemul instituþional al Uniunii, avea ºi un numãr
de slãbiciuni grave: nu avea obiective precise sau instrumente juridice adecvate, cerea
unanimitatea statelor membre pentru toate deciziile, acorda numai un drept limitat de
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iniþiativã Comisiei Europene, restrângea sever rolul Curþii de Justiþie ºi al Parlamentului
European ºi nu punea capãt existenþei separate a sistemului Schengen în afara UE. Deºi
au fost obþinute anumite progrese sub regimul celui de-al treilea „pilon” de la
Maastricht, precum instituirea definitivã a Europol ºi câteva mãsuri împotriva crimei
organizate, la jumãtatea anilor '90 devenise clar cã acesta trebuia consolidat pentru a
permite o acþiune mai eficientã a UE, aceasta ºi în lumina viitoarei extinderi cãtre Est.

Oportunitatea reformãrii celui de-al treilea „pilon” de la Maastricht a apãrut în cursul
Conferinþei Interguvernamentale din 1996/97 care a convenit în iunie 1997 cu privire la
Tratatul de la Amsterdam, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999. Sub forma obiectivului
global al creãrii unui „spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie” (articolul 2 TUE), noul
tratat a ridicat domeniul JAI la nivelul unui obiectiv fundamental al tratatului care, de
aceastã datã, era legat de o gamã de sarcini precise, unele dintre acestea urmând a fi
atinse pe o perioadã de tranziþie de cinci ani (pânã la sfârºitul lui aprilie 2004). De
asemenea, tratatul prevedea „comunitarizarea” domeniilor azilului, imigraþiei,
controalelor la frontierã ºi cooperãrii judiciare în materie civilã, care erau transferate
într-un titlu nou (titlul VI) din Tratatul CE, aducându-le în cadrul sistemului comunitar,
cu instrumentele sale juridice binecunoscute. Numai cooperarea poliþieneascã ºi
cooperarea judiciarã în materie penalã au fost lãsate în cel de-al treilea "pilon" (titlul VI
TUE), dar ºi în acest caz capacitatea decizionalã a fost mãritã prin introducerea unor
obiective precise ºi a unor instrumente juridice mai eficiente. Rolul Curþii de Justiþie a
fost mãrit considerabil în toate domeniile JAI. O altã reformã importantã a fost
incorporarea sistemului Schengen în UE, acesta devenind în final parte cu drepturi
depline a acquis-ului UE, odatã cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în
1999.

Progresul adus de Tratatul de la Amsterdam a avut totuºi un preþ, un anumit grad de
fragmentare a SLSJ, deoarece au trebuit acordate derogãri Danemarcei, de la domeniile
comunitarizate de formulare a politicilor, ºi Marii Britanii ºi Irlandei, de la sistemul
Schengen incorporat ºi de la domeniile comunitarizate, totuºi cu opþiunea de a se alãtura
oricãror mãsuri din aceste domenii dacã doresc acest lucru. În faza finalã a negocierilor
privind tratatul de la Amsterdam, Germania a insistat asupra pãstrãrii votului în
unanimitate ºi în domeniile comunitarizate în cursul perioadei de tranziþie, ceea ce a
redus semnificativ capacitatea decizionalã a Uniunii în aceste domenii. De asemenea, la
Amsterdam statele membre nu au putut conveni sã acorde un drept exclusiv de iniþiativã
Comisiei ºi competenþe de codecizie Parlamentului European, restricþii ridicate numai
parþial la sfârºitul perioadei de tranziþie.

Cu toate acestea, Tratatul de la Amsterdam a marcat o strãpungere majorã pentru
cooperarea JAI în cadrul Uniunii, marcatã de adoptarea a peste 100 de texte anual de
cãtre Consiliu începând cu 1999, din care o proporþie mult mai mare ca înainte aveau
caracter juridic obligatoriu. Tratatul de la Amsterdam a furnizat temeiul atât pentru
deciziile Consiliului European de la Tampere (octombrie 1999) de avansare cãtre un
sistem european comun în domeniul azilului, de progresare considerabilã în direcþia
recunoaºterii reciproce în domeniul justiþiei penale ºi de instituire a unitãþii
transfrontaliere de anchetã Eurojust, cât ºi pentru Consiliul European de la Sevilla (iunie
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2002) care a adãugat obiectivelor SLSJ o orientare sporitã în direcþia combaterii
imigraþiei ilegale ºi cooperãrii consolidate în privinþa controalelor la frontierele externe.
De asemenea, tratatul a inclus toate elementele SLSJ – inclusiv sistemul Schengen– în
acquis-ul comunitar pe care noile state membre trebuie sã-l accepte în momentul
aderãrii, motiv pentru care cele zece noi state membre care au aderat în 2004 au aderat
în mod automat ºi la sistemul Schengen, deºi mai trebuie sã aºtepte o perioadã înainte
de a se putea alãtura elementelor operaþionale ale sistemului. Pare rezonabil sã afirmãm
cã în baza reformelor de la Amsterdam - care în esenþã nu au fost modificate de Tratatul
de la Nisa (2003) – SLSJ a devenit în prezent unul din cele mai importante domenii de
formulare a politicilor Uniunii. 

3. INSTITUÞII, INSTRUMENTE ªI PROCEDURI DECIZIONALE

3.1. Cadrul instituþional

Originile interguvernamentale ale cooperãrii UE în domeniul JAI, sensibilitatea acesteia
din punctul de vedere al suveranitãþii naþionale ºi elementele interguvernamentale lãsate
în dispoziþiile actuale ale tratatului au fãcut ca în acest domeniu statele membre sã joace
în continuare un rol mai important decât în alte domenii „comunitarizate” de formulare
a politicii UE. Acest lucru se reflectã în primul rând în rolul important jucat de Consiliul
European (cuprinzând ºefii de stat ºi de guvern) care începând cu 1999 a luat în mod
repetat iniþiative importante cu privire la dezvoltarea viitoare a SLSJ ºi care include în
mod regulat chestiuni JAI în „concluziile” sale. Aceasta înseamnã cã ºefii de stat ºi de
guvern ai UE ºi-au asumat rolul de iniþiere a politicilor în acest domeniu, reducând
astfel într-o anumitã mãsurã rolul tradiþional al Comisiei ca „motor” al elaborãrii
politicilor. 

• Consiliul JAI
Cel mai important factor decizional în privinþa SLSJ rãmâne Consiliul (de Miniºtri) care
se reuneºte în calitate de „Consiliu JAI” în mod normal o datã pe lunã. Acesta reuneºte
miniºtrii de interne ºi de justiþie ai statelor membre. Prezenþa reprezentaþilor ambelor
ministere, care în mod normal sunt chiar miniºtrii cabinetului, nu adjuncþii sau secretarii
de stat, nu uºureazã întotdeauna procesul decizional, deoarece uneori miniºtrii de
interne sunt în dezacord cu colegii lor de la justiþie, mai ales dacã aparþin unor partide
diferite din coaliþia de la putere. Toate actele legislative sunt adoptate în mod oficial de
Consiliu, chiar dacã în practicã miniºtrii delibereazã numai asupra actelor la care nu s-
a ajuns încã la un compromis la nivel de comitet (aºa-numitele puncte „B”). 

• COREPER II ºi Comitetele Consiliului
Deliberãrile miniºtrilor sunt pregãtite de COREPER II, care reuneºte înºiºi
reprezentanþii permanenþi, încã o indicaþie a importanþei politice a acestui domeniu.
Reprezentanþii permanenþi sunt ajutaþi de aºa-numiþii „consilieri JAI” ai acestora,
experþi delegaþi la reprezentanþele permanente de miniºtrii de interne ºi de justiþie, care
în practicã funcþioneazã ca supraveghetori ai acestor ministere în privinþa procesului
decizional de la Bruxelles. 
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COREPER II se bazeazã foarte mult pe compromisuri asupra textelor deja elaborate în
comitetele de sub nivelul acestuia, cel mai important fiind SCIFA (Comitetul strategic
privind imigraþia, frontierele ºi azilul), Comitetul privind chestiunile de drept civil  ºi
Comitetul Articolului 36 (care coordoneazã activitãþile în domeniul cooperãrii
poliþieneºti ºi cooperãrii judiciare în materie penalã). Aceste comitete sunt compuse din
înalþi funcþionari din respectivele ministere naþionale ºi din Comisie, iar de obicei
compromisurile asupra textelor de adoptat de Consiliu sunt realizate la nivelul acestora.
Sub nivelul acestor comitete existã peste 20 de diferite grupuri de lucru compuse din
experþi din ministere ºi de la Comisie care abordeazã aspecte mai detaliate, de exemplu,
politica de vize a UE, expulzarea, Europol ºi combaterea terorismului. De asemenea,
existã grupuri de lucru „orizontale” care asigurã coordonarea globalã a acþiunii UE în
domeniile combaterii traficului de droguri ºi crimei organizate. Activitatea acestor
grupuri de lucru este coordonatã de comitetele superioare cãtre care ºi raporteazã.
Grupurile de lucru, comitetele ºi Consiliul însuºi sunt sprijinite de Direcþia Generalã a
Secretariatului General al Consiliului, ai cãrei funcþionari joacã deseori un rol important
în susþinerea preºedinþiei pentru realizarea unor compromisuri între poziþiile naþionale.

• Comisia Europeanã
Comisia a trebuit sã se lupte pentru a-ºi stabili un rol în domeniul JAI, fiind împiedicatã
în anii '90 de dreptul sãu de iniþiativã destul de restrâns, reticenþa unor state membre în
a-i permite sã joace un rol mai semnificativ ºi o competenþã internã mai curând limitatã
în chestiuni JAI. Totuºi, ca urmare a reformelor de la Amsterdam, a instituirii unei noi
direcþii generale („Libertate, justiþie ºi securitate”) ºi unei linii politice mai active în
timpul mandatului Prodi, instituþia a reuºit treptat sã-ºi îmbunãtãþeascã poziþia începând
cu 1999, aceasta fiind consolidatã ºi mai mult pe 1 mai 2004 când Comisia, în urma
terminãrii perioadei de tranziþie, a câºtigat un drept exclusiv de iniþiativã în domeniile
JAI comunitarizate. Dispunând acum de o competenþã internã semnificativã datoritã
unui comisar dedicat acestui domeniu, Comisia joacã un rol de iniþiere ºi punere în
aplicare a politicilor în domeniile comunitarizate, similar celui din alte sfere
comunitare, dar uºor mai redus în restul celui de-al treilea „pilon” unde încã trebuie sã
împartã dreptul de iniþiativã cu statele membre.

• Parlamentul European
Parlamentul European a trebuit sã se mulþumeascã pânã în 2004 cu un rol consultativ în
privinþa celor mai multe acte legislative din domeniul JAI, ceea ce a fost unul din cele
mai vizibile elemente ale deficitului democratic al UE, þinând cont de implicaþiile
evidente ale JAI asupra drepturilor cetãþenilor. Cu toate acestea, în urma deciziei luate de
Consiliu pe 22 decembrie 2004 privind trecerea la procedura codeciziei în toate
domeniile comunitarizate, cu excepþia cooperãrii în domeniul dreptului civil ºi a
mãsurilor privind imigraþia legalã (vezi mai jos), Parlamentul a obþinut drepturi de
codecizie legislative depline, similare cu ale Consiliului, începând cu 1 ianuarie 2005. Cu
siguranþã, acest lucru îi va consolida foarte mult poziþia în sfera JAI, deºi va continua sã
fie limitat la dreptul de a fi numai consultat în restul domeniilor celui de-al treilea
„pilon”. Parlamentul a încredinþat unui comitet permanent special analizarea mãsurilor
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din domeniul JAI – Comitetul privind libertãþile civile, justiþia ºi afacerile interne (LIBE)
– care, dupã cum îi indicã numele, este înclinat sã punã un accent special pe controlarea
acþiunilor UE în ceea ce priveºte protecþia corespunzãtoare a libertãþilor civile.  

• Curtea Europeanã de Justiþie
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în 1999, Curtea de Justiþie (CEJ)
a dobândit considerabile puteri de control judiciar, atât în domeniile comunitarizate, cât
ºi în cele necomunitarizate. Cu toate acestea, competenþele sale sunt mai limitate decât
în alte domenii din sfera Tratatului CE. În domeniile comunitarizate, importanta
procedurã de pronunþare a unei hotãrâri preliminare, care permite instanþelor naþionale
sã transmitã întrebãri Curþii cu privire la aplicarea dreptului comunitar, a fost limitatã la
instanþele naþionale de ultimã instanþã. Aceasta reduce încãrcarea Curþii, dar face mai
dificil, de exemplu, ca speþele legate de azil ºi imigrare sã fie analizate de CEJ. În toate
domeniile JAI, rolul Curþii este restrâns prin excluderea explicitã din jurisdicþia sa a
mãsurilor naþionale referitoare la pãstrarea ordinii ºi salvgardarea securitãþii interne
(articolul 68 alineatul (2) TCE ºi articolul 35 alineatul (6) TUE). În plus, acceptarea
hotãrârilor preliminare de cãtre statele membre în domeniul celui de-al treilea "pilon"
nu este obligatorie, ci sub rezerva unei declaraþii a fiecãrui stat membre privind
disponibilitatea de a accepta aceastã jurisdicþie (articolul 35 alineatul (2) TUE) –
declaraþie pe care nu au fãcut-o toate statele membre. 

• Agenþiile speciale
Printre particularitãþile SLJS se numãrã faptul cã Consiliul a înfiinþat o gamã largã de
agenþii speciale care sunt instituþii sui generis însãrcinate cu atribuþii specifice. Cele mai
importante dintre acestea sunt Europol, Eurojust, centrele de monitorizare pentru
droguri ºi rasism ºi xenofobie, Academia Europeanã de Poliþie, precum ºi agenþia
frontierelor externe, în curs de înfiinþare. Aceste instituþii nu au totuºi vreun rol în
procesul decizional ºi sunt limitate la schimbul de informaþii ºi sarcini de analizã,
coordonare ºi formare.

3.2. Instrumentele

În domeniile comunitarizate ale titlului IV TCE, instrumentele juridice sunt cele ale CE,
respectiv în cele mai multe cazuri „regulamente” ºi "directive” al cãror statut juridic,
inclusiv „efectul direct”, a fost clarificat prin jurisprudenþa CEJ. În domeniile celui de-
al treilea „pilon”, cele mai importante instrumente juridice aplicabile sunt „deciziile” ºi
„deciziile cadru”, acestea din urmã fiind concepute ca instrument de armonizare
legislativã obligatoriu pentru statele membre, dar care lasã statele membre sã adopte
legislaþia de punere în aplicare. În conformitate cu Tratatul UE, acestea nu au „efect
direct” (articolul 34 alineatul (2)).

În plus faþã de instrumentele obligatorii din punct de vedere juridic, Consiliul utilizeazã
deseori instrumente neobligatorii, cele mai importante fiind reprezentate de adoptarea
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„planurilor de acþiune” multianuale. În mod normal, aceste planuri de acþiune se
concentreazã pe domenii prioritare ale acþiunii UE – precum combaterea drogurilor,
terorismului ºi crimei organizate – ºi definesc obiective pe termen scurt ºi pe termen
lung de acþiune comunã prin mijloace legislative sau de altã naturã. Deºi nu sunt
obligatorii, planurile de acþiune au devenit instrumente importante de programare care
determinã în mare mãsurã ordinea mãsurilor luate de UE ºi întinderea acþiunilor
legislative. 

De la adoptarea Tratatului de la Amsterdam, bugetul UE poate fi utilizat pentru a finanþa
mãsuri atât în domeniile comunitarizate, cât ºi în celelalte. Bugetul anual al UE are un
capitol separat pentru SLSJ, alocaþiile totale în aceastã privinþã ridicându-se la 526
milioane EUR în 2005 (dintr-un buget total de 116,5 milioane EUR).

În sfârºit, trebuie menþionat cã UE poate de asemenea utiliza instrumente externe pentru
a urmãri obiective JAI. Datoritã principiului paralelismului dintre competenþele interne
ºi cele externe (dezvoltat de CEJ), CE poate negocia ºi încheia acorduri cu terþe þãri în
toate domeniile comunitarizate. În domeniile celui de-al treilea „pilon”, Uniunea poate
face acelaºi lucru prin utilizarea procedurii de încheiere a tratatelor din cel de-a doilea
„pilon” (articolul 24 TUE în coroborare cu articolul 38 TUE). UE a utilizat deja aceste
competenþe externe în anumite cazuri ºi este probabil sã le utilizeze mai des în viitor,
mãsurile JAI interne necesitând din ce în ce mai mult acþiuni complementare la nivel
internaþional.

3.3. Procedurile decizionale

Tratatul de la Amsterdam nu a determinat o strãpungere imediatã în direcþia votului
majoritar în domeniul JAI, iniþial pãstrându-se unanimitatea pentru o perioadã de
tranziþie de cinci ani. Tratatul de la Nisa, care a intrat în vigoare pe 1 februarie 2003, a
accelerat trecerea la utilizarea majoritãþii calificate în domeniile comunitarizate, trecere
finalizatã de o decizie luatã de Consiliu pe 22 decembrie 2004 (JO L 396/45 din
31.12.2004) privind aplicarea începând de la 1 ianuarie 2005 a procedurii de codecizie
tuturor domeniilor JAI comunitarizate în baza titlului IV TCE, cu excepþia mãsurilor
legate de imigraþia legalã ºi dreptul familiei. În consecinþã, în prezent Consiliul decide
prin majoritate calificatã în domeniul azilului, imigraþiei ilegale, controlului frontierelor
externe ºi cooperãrii în chestiuni de drept civil (cu excepþia menþionatã mai sus, a
dreptului familiei), în baza unui drept exclusiv de iniþiativã al Comisiei (vezi mai sus). 

În restul domeniilor celui de-al treilea „pilon” (cooperare poliþieneascã ºi cooperare
judiciarã în materie penalã) unanimitatea continuã totuºi sã prevaleze, iar Comisia încã
trebuie sã împartã dreptul de iniþiativã cu statele membre. În ansamblu, domenii
substanþiale ale SLSJ rãmân astfel dominate de principiul unanimitãþii care în cele mai
multe cazuri se manifestã prin durate mai lungi ale procesului decizional ºi acorduri în
baza „celui mai mic numitor comun”.
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4. PROGRESE ªI DEFICIENÞE ÎN DIFERITE DOMENII DE FORMULARE
A POLITICILOR

4.1. Politica în domeniul azilului

Libera circulaþie a persoanelor în cadrul CE ºi eliminarea controalelor la frontierele
interne au oferit un argument puternic în favoarea unei armonizãri substanþiale a
legislaþiei privind azilul în UE. Într-un „spaþiu” de liberã circulaþie, mãsurile restrictive
ale unui stat membru tind în mod inevitabil sã deturneze cererile de azil cãtre alte state
membre, cu riscul ca acest lucru sã genereze o reducere generalizatã a garanþiilor de
azil.

Primul pas luat în direcþia unei abordãri comune în domeniul azilului a fost Convenþia
de a Dublin care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 1997, fiind de atunci transformatã
într-un regulament CE (nr. 343/2003, JO L 50/1 din 25.2.2003). Aºa-numitul
Regulament de la Dublin instituie criterii ºi mecanisme pentru determinarea statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de azil. Aceste criterii, care includ, de
exemplu, existenþa unor legãturi familiale ale solicitantului de azil într-un stat membru,
permit identificarea statului membru responsabil de prelucrarea unei cereri de azil, a
cãrui decizie este în mod normal recunoscutã de toate celelalte state membre, astfel
încât în cele mai multe cazuri solicitantul de azil respins nu va avea o a doua ºansã în
alt stat membru.

Statele membre au avut dificultãþi considerabile în a conveni asupra unor standarde
minime comune cu privire la procedurile de acordare ºi retragere a statutului de refugiat
(azilant). Statele membre nu au reuºit pânã acum sã convinã asupra unei liste comune
de „þãri terþe sigure” unde solicitanþii de azil respinºi pot fi returnaþi dupã încheierea
procedurii. Acest lucru constituie un deficit grav, deoarece standardele procedurale
continuã sã varieze mult între statele membre, ceea ce înseamnã cã solicitanþii de azil
continuã sã fie trataþi destul de diferit de la un stat membru la altul în cursul procedurilor
aplicate acestora.

Consiliul a avut mai mult succes în privinþa standardelor minime pentru primirea
solicitanþilor de azil. În ianuarie 2003 a fost adoptatã o directivã (nr. 2003/9, JO 31/18
din 6.2.2003) care defineºte o gamã de standarde minime referitoare la subzistenþa
solicitanþilor de azil ºi accesul acestora la un numãr de drepturi sociale, precum
sãnãtatea ºi educaþia. Totuºi aceste standarde sunt mai curând „minimaliste” ºi lasã în
mare parte la latitudinea fiecãrui stat membru, de exemplu, dacã sã acorde sau nu
solicitanþilor de azil acces la piaþa forþei de muncã.

Dupã negocieri lungi ºi dificile, statele membre au reuºit de asemenea sã convinã asupra
unei armonizãri a normelor referitoare la recunoaºterea ºi conþinutul statutului de
refugiat: pe 29 aprilie 2004, Consiliul a adoptat aºa-numita directivã de „calificare” (nr.
2004/83, JO L 304/12 din 30.9.2004) care prevede o minimã armonizare a elementelor
de calificare pentru statutul de refugiat, definit – destul de vag – de Convenþia de la
Geneva din 1951. În plus, statele membre au reuºit sã convinã asupra instituirii unui
Fond European pentru Refugiaþi (2000), care sã cofinanþeze proiectele naþionale de
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primire, integrare ºi repatriere a refugiaþilor, ºi asupra unor standarde minime pentru
protecþia persoanelor deplasate (2001). Luate împreunã, aceste mãsuri cel puþin au creat
unele elemente ale unei adevãrate „politici comune”.

4.2. Politica în domeniul imigraþiei

Principala preocupare a acþiunii UE în domeniul imigraþiei a fost pânã acum în
domeniul combaterii imigraþiei ilegale. Dupã diverse mãsuri individuale, pe 28
februarie 2002 Consiliul a adoptat un plan de acþiune cuprinzãtor care prevede o gamã
de mãsuri în domeniile politicii vizelor, schimbului de informaþii, readmisiei ºi
repatrierii, cooperãrii poliþieneºti ºi controlului la frontierã.  În domeniul legislativ, acest
plan de acþiune a condus pânã acum la o decizie-cadru privind combaterea traficului cu
fiinþe umane (nr. 2002/629/JAI, JO L 203/1 din 1.8.2002), altã decizie-cadru privind
consolidarea cadrului penal pentru împiedicarea facilitãrii intrãrii, tranzitului ºi ºederii
neautorizate (nr. 2002/946/JAI, JO L 328/1 din 5 decembrie 2002), precum ºi o directivã
definind facilitarea intrãrii, tranzitului ºi ºederii neautorizate (nr. 2002/90, JO L 328/17
din 5 decembrie 2002). În domeniul operaþional, planul de acþiune a facilitat lansarea
unui numãr de operaþiuni comune (inclusiv în Mediterana) ale forþelor anumitor state
membre pentru interceptarea rutelor de imigraþie ilegalã ºi de cooperare în scopul
identificãrii rutelor majore de imigraþie ilegalã ºi a facilitatorilor acestora. 

În domeniul imigraþiei legale, progresul s-a dovedit a fi mult mai dificil, deoarece statele
membre vor sã pãstreze controlul naþional asupra numãrului de imigranþi legali ºi asupra
condiþiilor integrãrii acestora, în special datoritã efectelor asupra pieþei forþei de muncã.
Consiliul a reuºit sã convinã asupra unei directive privind dreptul la reunificarea familiei
al resortisanþilor din þãri terþe (nr. 2003/86, JO L 251/12 din 3.10.2003), care defineºte
criteriile comune minime de eligibilitate în ceea ce priveºte vârsta ºi relaþia de rudenie,
precum ºi asupra unei directive privind statutul resortisanþilor din þãri terþe rezidenþi pe
termen lung (nr. 2003/109, JO L 16/44 din 23.1.2004), care defineºte drepturile
statutului de „rezident pe termen lung” pe care resortisanþii þãrilor terþe îl pot dobândi
dupã ce au avut statutul de rezident legal pe o perioadã de cel puþin cinci ani.

În ansamblu, politica UE în domeniul imigraþiei rãmâne incompletã ºi dezechilibratã: în
ciuda provocãrilor demografice uriaºe cu care se confruntã Uniunea, nu existã o politicã
realã în domeniul imigraþiei legale, cele mai multe eforturi vizând reducerea imigraþiei
ilegale. 

4.3. Politica în domeniul controlului la frontierã ºi al vizelor

Lãsând la o parte Marea Britanie ºi Irlanda, care rãmân în afara sistemului Schengen,
cele 10 noi state membre vor lua parte în mod operaþional la zona Schengen numai dupã
ce atingerea „maturitãþii Schengen” în ceea ce priveºte capacitatea acestora de a aplica
pe deplin standardele de securitate la frontierã Schengen a fost constatatã în mod oficial
de membrii Schengen „vechi”.
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Þãrile Schengen au elaborat un sistem electronic de informaþii, „Sistemul de Informaþii
Schengen” (SIS). SIS, care urmeazã a fi transformat în SIS II pânã în 2007, mai avansat
din punct de vedere funcþional, pune posturile de poliþie de frontierã în poziþia de a
decide dacã o persoanã ce încearcã sã intre în spaþiul Schengen urmeazã a fi admisã,
respinsã sau arestatã, ºi de asemenea permite forþelor de poliþie sã utilizeze datele
cazierelor din alte state membre în scopul aplicãrii legii pe teritoriul lor.

O altã evoluþie este decizia privind crearea unei Agenþii europene pentru gestiunea
cooperãrii operaþionale la frontierele externe în octombrie 2004. Aceastã agenþie îºi va
avea sediul la Varºovia ºi ar trebui sã înceapã sã funcþioneze în toamna anului 2005. Are
ca obiectiv sã coordoneze cooperarea operaþionalã între statele membre ºi sã ofere
evaluãri ale riscurilor la frontierã, precum ºi asistenþã tehnicã ºi formare.

„Viza Schengen” se bazeazã pe un format comun, proceduri armonizate de emitere a
acestor vize ºi o listã comunã de þãri terþe ai cãror resortisanþi trebuie sã deþinã o vizã
pentru intrarea în spaþiul Schengen. În iunie 2004, Consiliul a decis sã instituie un
Sistem de Informare privind Vizele (VIS) permiþând schimbarea datelor privind vizele
între membrii Schengen pentru a împiedica abuzarea sistemului vizelor Schengen
(Decizia Consiliului 2004/512/CE, JO L 213/5 din 15.6.2004). 

4.4. Cooperarea judiciarã în materie civilã

Principala metodã de avansare în domeniul dreptului civil a fost recunoaºterea reciprocã
a deciziilor judiciare. Cel mai cuprinzãtor instrument adoptat pânã acum este aºa-
numitul „Regulament Bruxelles I” (nr. 44/2001, JO L 12/1 din 16.1.2001) din
decembrie 2000 privind competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor în
materie civilã ºi comercialã. 

„Regulamentul Bruxelles I” nu acoperã chestiuni de dreptul familiei, nici un numãr de
alte domenii, precum securitatea socialã. Cu toate acestea, principiile sale au fost
extinse la domeniul dreptului familiei de aºa-numitul „Regulament Bruxelles II” (nr.
2201/2003, JO L 338/1 din 23.12.2003) privind competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi
executarea hotãrârilor în materie matrimonialã ºi de rãspundere pãrinteascã. Acest al
doilea regulament acoperã procedura civilã referitoare la divorþ, separare legalã ºi
anularea cãsãtoriei, precum ºi chestiuni referitoare la rãspunderea pãrinteascã pentru
copiii cuplurilor cãsãtorite ºi necãsãtorite, inclusiv dreptul de acces la copii.

Eficienþa cooperãrii judiciare transfrontaliere depinde în mod evident ºi de viteza
transmiterii documentelor judiciare ºi extrajudiciare. În 2001, UE a creat o Reþea
judiciarã europeanã în materie civilã ºi comercialã care urmãreºte sã faciliteze
cooperarea judiciarã transfrontalierã prin puncte naþionale de contact special desemnate
ºi numirea unor magistraþi de legãturã.

Alt obiectiv important al cooperãrii în domeniul dreptului civil a fost îmbunãtãþirea
accesului cetãþenilor la justiþie (Directiva 2002/8 privind normele comune minime
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referitoare la asistenþa juridicã în disputele transfrontaliere, JO L 26/41 din 31.1.2003).
Aceasta prevede standarde comune minime în ceea ce priveºte acordarea de asistenþã
juridicã persoanelor parþial sau în întregime incapabile sã suporte costul procedurilor
dacã sunt domiciliate sau rezidente într-un stat membru, altul decât statul membru unde
se gãseºte instanþa sau unde trebuie executatã o hotãrâre judecãtoreascã. 

4.5. Cooperarea judiciarã în materie penalã

Consiliul European de la Tampere a definit în 1999 principiul recunoaºterii reciproce ca
piatrã de temelie a cooperãrii în domeniul justiþiei penale, obþinându-se progrese
semnificative pe aceastã bazã. Pe 26 iunie 2001, Consiliul a adoptat o decizie-cadru
privind spãlarea de bani, identificarea, depistarea, îngheþarea sau sechestrarea ºi
confiscarea produselor crimelor (nr. 2001/500/JAI, JO L 182/1 din 5.7.2001) care –
bazându-se pe o „Acþiune Comunã” a Consiliului din 1998 – prevede punerea în
aplicare a ordinelor de confiscare emise în alte state membre, precum ºi facilitarea
executãrii cererilor de identificare, depistare, sechestrare sau confiscare a bunurilor
provenite din activitãþi criminale.

Cel mai important element de progres în domeniul recunoaºterii reciproce a fost atins
totuºi prin decizia-cadru din 13 iunie 2002 privind mandatul de arestare european care
a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2004 (nr. 2002/584/JAI, JO L 190/1 din 18.7.2002).
Aceasta face posibilã arestarea ºi transferarea între statele membre a suspecþilor fãrã
proceduri oficiale de extrãdare, eliminând în special orice posibilã intervenþie politicã în
proceduri a guvernelor naþionale. Mandatul de arestare european oferã o scutire
substanþialã de la principiul dublei incriminãri pentru un total de 32 de infracþiuni,
inclusiv terorism, omucidere, fraudã, trafic cu fiinþe umane ºi rasism. 

În ciuda dificultãþilor deja menþionate în privinþa armonizãrii dreptului penal material,
au fost fãcute unele progrese ºi în aceastã privinþã pentru formele foarte grave de
infracþiuni transfrontaliere. Începând cu 1995, Consiliul a adoptat peste 20 de texte
prevãzând elemente de minimã armonizare în ceea ce priveºte definirea anumitor tipuri
de infracþiuni ºi a nivelului sancþiunilor, cum ar fi protecþia euro-ului, spãlarea de bani,
infracþiunile de mediu, traficul cu fiinþe umane, traficul de droguri ºi terorismul.

În domeniul justiþiei penale, UE a înaintat în direcþia unei instituþionalizãri crescânde a
cooperãrii transfrontaliere. În 1998, Consiliul a instituit Reþeaua judiciarã europeanã în
materie penalã (a nu se confunda cu cea în materie civilã ºi comercialã) pentru
facilitarea cooperãrii judiciare prin puncte naþionale de contact ºi reuniuni regulate. De
asemenea, a creat Eurojust în 2002 ca unitate transfrontalierã permanentã de anchetã.
Compus din câte un magistrat numit de fiecare stat membru, plus personal de sprijin,
Eurojust a primit sarcina de a facilita cooperarea judiciarã între procurorii ºi magistraþii
din statele membre prin cooperarea autoritãþilor competente ºi facilitarea implementãrii
cererilor internaþionale de asistenþã juridicã reciprocã ºi extrãdare. Eurojust este în
general considerat un potenþial precursor al unei procuraturi europene, care este
introdusã în Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa.
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4.6. Cooperarea poliþieneascã

Un pas înainte în instituþionalizarea ºi facilitarea cooperãrii transfrontaliere între forþele
de poliþie a fost fãcut prin instituirea Biroului European de Poliþie Europol în baza unei
convenþii din 1995 (Convenþia Europol, JO C 316/1 din 27.11.1995). Europol, cu sediul
în Haga, a devenit complet operaþional în 1997 ºi în prezent are aproximativ 400 de
angajaþi. Rolul sãu primar este de a sprijini cooperarea poliþieneascã transfrontalierã ºi
anchetele naþionale privind infracþiunile transfrontaliere prin culegerea, transmiterea ºi
analiza computerizatã a datelor furnizate de forþele de poliþie naþionale prin unitãþile
naþionale de contact Europol. Statele membre pãstreazã ofiþeri de legãturã europeni
(OLE) permanenþi la Europol, care joacã un rol important în facilitarea stabilirii de
contacte directe între forþele de poliþie din diferite state membre ºi în asigurarea
furnizãrii unor informaþii relevante. Mandatul Europol se extinde la o gamã de forme
grave de infracþiuni transfrontaliere, inclusiv terorismul, crima organizatã, traficul de
fiinþe umane ºi droguri ºi contrafacerea euro. 

O altã structurã creatã în scopul cooperãrii poliþieneºti este aºa-numita Police Chiefs
Task Force (PCTF). Aceasta a fost instituitã în 2000 pentru a oferi – în colaborare cu
Europol – o bazã pentru schimbul de experienþã, evaluãri comune ºi planificarea unor
operaþiuni comune în vederea combaterii crimei organizate. Spre deosebire de Europol,
Task Force nu este o instituþie cu competenþe juridice ºi o infrastructurã permanentã, ci
un grup de coordonare de nivel înalt care se reuneºte cel puþin o datã pe preºedinþie, cu
prioritãþi schimbãtoare. O altã structurã de menþionat în domeniul cooperãrii poliþieneºti
este Colegiul European de Poliþie. Instituit printr-o decizie a Consiliului din decembrie
2000, Colegiul are sarcina de a oferi cursuri de pregãtire pentru ofiþerii superiori
însãrcinaþi cu aplicare legii în diferite domenii legate de combaterea infracþiunilor
transfrontaliere, inclusiv terorismul. În prezent, Colegiul funcþioneazã numai ca o reþea
de instituþii naþionale de formare, dar în 2004 a fost instituit un secretariat permanent,

la Bramshill Police Training College, lângã Londra.

Trebuie subliniat cã toate mãsurile menþionate în aceastã secþiune pãstreazã intact
principiul teritorialitãþii ºi controlului naþional asupra aplicãrii legii. Nu a existat nici un
avans în direcþia creãrii unor competenþe poliþieneºti supranaþionale.

5. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE PE VIITOR

5.1. Programul de la Haga

Pe 4/5 noiembrie 2004, Consiliul European a aprobat un program de dezvoltare pe viitor
a SLSJ, numit Programul de la Haga (documentul Consiliului 14292/04, anexa I). Acest
program, care se bazeazã pe progresul fãcut în perioada 1999-2004 prin punerea în
aplicare a obiectivelor convenite de Consiliul European de la Tampere (vezi mai sus),
defineºte prioritãþile ºi obiectivele pe perioada 2005-2010. Printre acestea se numãrã
instituirea pânã în 2010 a unei proceduri de azil comune ºi a unui statut uniform în
privinþa azilului, crearea unui instrument financiar comun pentru sprijinirea cooperãrii
în privinþa securitãþii frontierelor externe pânã în 2006, modernizarea operaþionalã la
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SIS II pânã în 2007, cooperarea proceduralã amelioratã în privinþa emiterii vizelor ºi
mãsuri de facilitare a expulzãrii ºi repatrierii imigranþilor ilegali. Pentru a facilita luarea
deciziilor, programul prevede ºi trecerea la procedura de codecizie în cele mai multe
domenii comunitarizate, trecere deja realizatã prin decizia Consiliului din 22 decembrie
2004 menþionatã mai sus.

Totuºi Programul de la Haga are ºi câteva deficienþe majore: Printre cele mai
importante se numãrã absenþa unor mãsuri comune mai substanþiale în domeniul
imigraþiei ilegale ºi obiective mai curând vagi – cu excepþia preconizatei introduceri a
mandatului european de obþinere a probelor – în ceea ce priveºte înaintarea recunoaºterii
reciproce ºi a armonizãrii în domeniul justiþiei penale.

5.2. Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa

Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa, în prezent în curs de ratificare,
prevede anumite schimbãri substanþiale în domeniul SLSJ:

În primul rând, schimbã cadrul legal al SLSJ prin eliminarea structurii actuale cu trei
„piloni”, prin crearea unui singur set de instrumente juridice ºi a unei singure
personalitãþi juridice a UE pentru acþiunea externã, prin oferirea unui rol mai puternic
ºi mai uniform al CEJ în tot domeniul JAI ºi prin incorporarea Cartei UE a Drepturilor
Fundamentale ca parte cu deplinã forþã juridicã a Constituþiei. 

În al doilea rând, Constituþia mãreºte posibilitãþile de acþiune ale UE în domeniul
azilului, imigraþiei (deºi mai mult în domeniul imigraþiei ilegale, nu al celei legale),
gestiunii integrate a frontierelor externe, dreptului penal procedural ºi material ºi
prevenirii infracþiunilor. O inovaþie specificã este dispoziþia ce permite instituirea unei
procuraturi europene dotate cu puteri de anchetare transfrontaliere. Totuºi instituirea
acesteia este supusã unei decizii unanime a Consiliului ºi mandatul sãu va fi limitat
iniþial la protecþia intereselor financiare ale UE. 

În al treilea rând, Constituþia consolideazã cadrul instituþional ºi decizional al SLSJ prin
introducerea ca procedurã legislativã standard a procedurii de codecizie cu votare prin
majoritate calificatã ºi codecizie a Parlamentului european. Totuºi, anumite domenii
sensibile – precum armonizarea dreptului penal – vor rãmâne în afara acestei reforme,
iar Comisia va trebui totuºi sã împartã dreptul sãu de iniþiativã cu statele membre în
domeniile actuale ale celui de-al treilea "pilon".

Dacã noul tratat va fi ratificat – ceea ce nu este sigur în acest moment, dupã voturile
negative din Franþa (29 mai 2005) ºi Olanda (1 iunie 2005) – acesta va întãri în mod clar
capacitatea UE de a acþiona în domeniile SLSJ ºi va consolida controlul democratic ºi
judiciar. Totuºi nu va reprezenta o strãpungere în direcþia unei formulãri ºi aplicãri
supranaþionale a politicilor în domeniile esenþiale JAI. Securitatea internã va rãmâne în
cea mai mare parte o prerogativã a autoritãþilor naþionale, deºi acestea vor trebui din ce
în ce mai mult sã acþioneze într-un cadru european coordonat în baza unor standarde
comune minime. 
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CAPITOLUL 23

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII UE ÎN DOMENIUL
JUSTIÞIEI ªI AFACERILOR INTERNE ÎN POLONIA

Adam Dudzic*

1. INTRODUCERE

În comparaþie cu alte politici ale UE, justiþia ºi afacerile interne (JAI) necesitã o atenþie
specialã în procesul de punere în aplicare, care se datoreazã în principal
particularitãþilor acestui domeniu.

În primul rând, JAI este unul din cele mai recente domenii de cooperare din cadrul
UE: numai prin Tratatul de la Maastricht s-a inclus cooperarea JAI în structura Uniunii.
Ulterior, Tratatul de la Amsterdam a introdus modificãri masive ale cooperãrii JAI, care
au implicat o semnificativã incertitudine temporarã cu privire la natura exactã a calitãþii
de membru UE. Tratatul de la Amsterdam a integrat în cadrul UE un corpus substanþial
de mãsuri care fuseserã dezvoltate în afara UE, respectiv Acordul Schengen din 1985 ºi
actele aferente de punere în aplicare, numite în ansamblu „acquis-ul Schengen”. În
consecinþã, domeniul JAI include o gamã largã de instrumente legislative provenind din
primul pilon (în principal regulamente ºi directive) ºi din al treilea pilon (decizii cadru,
convenþii etc.).

În al doilea rând, creºterea rapidã a acquis-ului JAI este o altã particularitate a
acestui domeniu. Acquis-ul se acumuleazã rapid, transformând realizarea cerinþelor
pentru aderare într-o þintã miºcãtoare. Tratatul de la Amsterdam (1997) a menþionat
pãstrarea ºi dezvoltarea unui „spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie” ca obiectiv
central al tratatului ºi a stabilit un termen de cinci ani pentru adoptarea unei serii de
mãsuri. Planul de Acþiune de la Viena (decembrie 1998) ºi Consiliul European special
privind JAI de la Tampere (octombrie 1999) au oferit linii directoare suplimentare
pentru dezvoltarea „spaþiului de libertate, securitate ºi justiþie”. Atacurile teroriste de la
11 septembrie din Statele Unite au fost urmate de o creºtere masivã a mãsurilor de luptã
împotriva terorismului ºi de cooperare politicã ºi judiciarã, în timp ce Consiliul
European de la Sevilla (iunie 2002) a subliniat din nou preocuparea statelor membre
pentru combaterea imigraþiei ilegale. Pasul urmãtor în dezvoltarea acquis-ului JAI a fost
adoptarea Programului de la Haga ºi a Planului de Acþiune la acel program, stabilind
obiectivele UE pânã în 2009 în privinþa spaþiului de libertate, securitate ºi justiþie. 

A treia particularitate în domeniul JAI este cã, de la adoptarea Tratatului de la
Amsterdam, aderarea la UE presupune ºi aderarea la cooperarea Schengen. Acest
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proces este guvernat de o procedurã separatã în douã etape. Un stat membru nou nu
participã în întregime la cooperarea Schengen imediat dupã aderare, cum a fost ºi cazul
Poloniei. A treia etapã a început dupã semnarea tratatului de aderare la UE ºi presupune o
perioadã de strictã monitorizare a modului în care noul stat membru pune în aplicare
obligaþiile Schengen (aºa-numitul „proces de evaluare Schengen”). A doua etapã, ce
implicã participarea deplinã a noului stat membru la cooperarea Schengen, în special
eliminarea controalelor la frontierele interne, va intra în vigoare numai dupã o decizie
separatã ºi unanimã a Consiliului JAI. Participarea deplinã la Sistemul de Informaþii (SIS
II) este prevãzutã numai pentru sfârºitul anului 2005. Totuºi, luând în considerare
amploarea sarcinilor de punere în aplicare, este improbabilã ridicarea la începutul anului
2006 a controalelor la frontierele interne cu Polonia. Prin comparaþie, alte þãri (de exemplu,
Italia ºi Grecia) au avut nevoie de pânã la opt ani dupã semnarea acordului de aderare la
Schengen înainte de luarea deciziei de abolire a controalelor la frontierele interne.

A patra particularitate care explicã de ce politica JAI necesitã o atenþie specialã în
procesul de punere în aplicare este vulnerabilitatea „spaþiului de libertate, securitate
ºi justiþie” în cazul eºecului anumitor state membre de a aplica pe deplin acquis-ul. În
absenþa unei implicãri substanþiale a UE la punerea în aplicare a politicilor JAI, statele
membre trebuie sã se concentreze pe performanþele sistemelor naþionale ale celorlalþi
membri în ceea ce priveºte aplicarea mãsurilor JAI. Aceastã „vulnerabilitate” în faþa
unui eºec individual, împreunã cu sensibilitatea ridicatã a domeniilor implicate, care
afecteazã profund chestiunea suveranitãþii, fac ºi mai complexe chestiunile JAI.

Particularitãþile domeniului JAI explicã ºi atitudinea relativ intransigentã a UE faþã de
aceste aspecte, în cursul negocierilor de aderare. ºefii de stat ºi de guvern ai UE au
anunþat cã monitorizarea va continua ºi dupã semnarea tratatului de aderare. Poziþia
strictã a UE este reflectatã ºi de includerea în tratatul de aderare a unei clauze specifice
de salvgardare referitoare la funcþionarea domeniilor JAI. Pentru o perioadã de pânã la
trei ani dupã aderare, poate fi invocatã o clauzã de salvgardare faþã de un nou stat
membru care nu aplicã angajamentele luate, dupã o cerere motivatã a unui stat membru
sau la iniþiativa Comisiei. Durata acestor mãsuri se poate extinde ºi dincolo de perioada
de trei ani, excluzând parþial sau total noul stat membru în cauzã de la cooperarea JAI.
Aceasta aratã în mod clar lipsa de încredere ºi necesitatea unor „mãsuri de securitate”
din partea statelor membre UE vechi. Mai mult, ar trebui menþionat cã segmentul
Schengen al acquis-ului JAI conþine deja câteva „mecanisme de salvgardare”.

Toate particularitãþile menþionate mai sus au generat un proces de negociere dificil în
acest domeniu, mai ales pentru o þarã mare ºi cu particularitãþi, ca Polonia.

2. NEGOCIERILE ªI STRUCTURA DE PUNERE ÎN APLICARE

În ciuda tuturor elementelor speciale menþionate mai sus, domeniului JAI nu i s-a
acordat un tratament special în cursul procesului de negociere. A fost tratat ca oricare
alt capitol, atât de UE, cât ºi de Polonia.

În Polonia, structura generalã instituitã pentru procesul de negociere a fost utilizatã ºi
pentru negocierile asupra capitolului 24, JAI, aceasta fiind urmãtoarea:
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Primul ministru furniza orientarea politicã a negocierilor, fiind sprijinit de Ministerul
afacerilor Externe, împreunã cu Secretariatul Comitetului pentru Integrare Europeanã
(UKIE) ºi reprezentantul plenipotenþiar al guvernului pentru negocierile de aderare la
UE ale Poloniei. Împreunã cu persoanele menþionate mai sus, primul ministru adopta
deciziile de orientare a procesului de negociere. Consiliul de Miniºtri aproba
documentele de poziþie pregãtite de echipa de negociere ºi recomandate Consiliului de
Miniºtri de Comitetul pentru Integrare Europeanã (UKIE).

Echipa de negociere era responsabilã de formularea ºi punerea în aplicare a strategiei de
negociere, inclusiv elaborarea documentelor de poziþie ºi a altor documente necesare.
Echipa de negociere era alcãtuitã din 19 membri (negociatori). Aceºtia erau
reprezentanþii unor ministere cheie, cu rang de secretari ºi subsecretari de stat, numiþi
personal de primul ministru. Reprezentantul plenipotenþiar al guvernului pentru
negocierile de aderare la UE ale Poloniei conducea echipa de negociere. 

Din punct de vedere instituþional, urmãtoarele instituþii au fost implicate în negocieri ºi
în procesul de ajustare la acquis în domeniul JAI:

• Comitetul pentru Integrare Europeanã (UKIE)
Comitetul pentru Integrare Europeanã (UKIE) a fost înfiinþat prin legea din 8 august
1996. Ca organ suprem al administraþiei de stat, Comitetul a fost însãrcinat cu
programarea ºi coordonarea politicii de integrare în UE a Poloniei. Comitetul pentru
Integrare Europeanã era prezidat de Primul Ministru. Comitetul era compus din
preºedinte, secretar ºi miniºtrii afacerilor externe, administraþiei ºi internelor,
economiei, finanþelor, muncii ºi politicii sociale, justiþiei, agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale. 

• Negociatorul ºef
Decretul Consiliului de Miniºtri Polonez din 25 martie 1994, de numire a
reprezentantului plenipotenþiar al guvernului pentru negocierile de aderare la UE ale
Poloniei a fost un pas în direcþia stabilirii unei baze formale ºi instituþionale pentru
structura polonezã de negociere. În conformitate cu acest decret, poziþia
reprezentantului plenipotenþiar a fost ocupatã de un secretar de stat în cancelaria
primului ministru. Printre sarcinile reprezentantului plenipotenþiar se numãrau
pregãtirea conceptualã ºi coordonarea procesului de negociere. O funcþie foarte
importantã a fost pregãtirea Tratatului de Aderare dintre Republica Polonã ºi statele
membre ale UE ºi negocierea acestuia în numele guvernului. Reprezentantul
plenipotenþiar a fost autorizat sã prezinte avize asupra proiectelor de legi ºi
documentelor referitoare la negocierile de aderare ale Poloniei la UE. În afarã de
aceasta, cu acordul primului ministru, reprezentantul plenipotenþiar putea prezenta
Consiliului de Miniºtri acte juridice legate de domeniul sãu de activitate.

• Echipa de negociere
Pe 27 martie 1998, primul ministru a numit echipa de negociere a aderãrii Poloniei la UE,
a cãrei sarcinã primarã era pregãtirea ºi desfãºurarea negocierilor de aderare. Echipa era
condusã de preºedinte, respectiv reprezentantul plenipotenþiar al guvernului. Echipa era
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alcãtuitã din preºedintele echipei ºi membrii acesteia cu rang de secretar sau subsecretar
de stat, propuºi de ministere;  aceºtia erau numiþi personal de primul ministru. 

Printre sarcinile echipei de negociere se numãrau:

• Formularea de avize asupra rapoartelor Comisiei Europene în urma sesiunilor
de analizã încheiate, care reprezentau o evaluare a gradului de ajustare a dreptului
polonez la cel european;
• Revizuirea propunerilor de instrucþiuni de negociere;
• Pregãtirea ºi aprobarea proiectelor de documente de poziþie ale guvernului
polonez;
• Pregãtirea ºi aprobarea rãspunsurilor la întrebãrile UE în cadrul mandatului ce
decurgea din documentele de poziþie;
• Pregãtirea acordurilor în baza instrucþiunilor de negociere;
• Coordonarea întregului process de negociere.

• Ministrul Afacerilor Externe ºi Ministerul Afacerilor Externe
Ministrul Afacerilor Externe era ºeful delegaþiei poloneze la Conferinþa
Interguvernamentalã (CIG) privind aderarea. Ministrul ºi Ministerul Afacerilor Externe
au supravegheat ºi misiunile diplomatice din statele candidate ºi statele membre UE,
îndeplinind astfel un rol cheie în coordonarea contactelor externe ºi organizând reuniuni
multilaterale ºi bilaterale în cadrul procesului de negociere ºi al cooperãrii
negociatorilor ºefi. Aceºtia au gestionat activitãþile de lobby ºi fluxul de informaþii care
contribuia la crearea unei imagini pozitive a negocierilor de aderare ale Poloniei. În
acest sens, este necesar sã subliniem ºi rolul reprezentanþei Poloniei la UE, în Bruxelles. 

• Instituþiile guvernamentale implicate în negocierile de aderare
În contextul procesului de negociere, structura de punere în aplicare joacã un rol crucial.
În Polonia, punerea în aplicare a acquis-ului în domeniul JAI era condusã în principal
de Ministerul Justiþiei, Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi instituþiile subordonate,
precum poliþia, poliþia de frontierã ºi biroul pentru repatrieri ºi strãini. Totuºi, datoritã
specificitãþii ºi complexitãþii domeniului JAI, au fost implicate multe alte instituþii
guvernamentale (Ministerul Finanþelor, Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Infrastructurii,
Inspectorul General pentru Protecþia Datelor etc.).

3. REZULTATUL NEGOCIERILOR

Negocierile din domeniul JAI au avut într-o anumitã mãsurã o „naturã politicã”.  Poziþia
de negociere iniþialã a Poloniei din octombrie 1999 era foarte simplã. Polonia pur ºi
simplu accepta întregul acquis JAI, cu o derogare pentru trei instrumente internaþionale,
care nu erau puse în aplicare nici de statele membre UE în acea perioadã. 

La închiderea capitolului JAI în iulie 2002, o parte relativ micã a acquis-ului JAI era
consideratã a fi pusã în aplicare în mod satisfãcãtor. Domeniile „pregãtite” pentru
aderare erau numai urmãtoarele: reforma ºi structura Oficiului pentru protecþia statului,
a tribunalelor militare, dispoziþiile privind protecþia datelor personale, funcþionarea
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Inspectorului General pentru Protecþia Datelor Personale, cooperarea consularã,
acordurile privind micul trafic de frontierã, documentele de cãlãtorie ºi dispoziþiile
referitoare la condiþiile de ºedere în Polonia.   

Totuºi, majoritatea acquis-ului, deºi într-o etapã avansatã de transpunere, încã era
consideratã ca nefiind pusã în aplicare în mod satisfãcãtor. Era vorba în principal de
urmãtoarele domenii:

• Planul de Acþiune Schengen, în special în ceea ce priveºte formarea ofiþerilor
poliþiei de frontierã, eliminarea treptatã a recruþilor, dezvoltarea ºi alocarea
corespunzãtoare a echipamentelor, alocarea a 80% din personalul nou angajat la
viitoarea frontierã externã ºi realocarea treptatã a 30% din personal ºi
echipamente de la viitoarele frontiere interne la frontiera externã, angajând câte
1325 noi ofiþeri de poliþie de frontierã pânã în 2006;

• Reforma sistemului judiciar, în special în ceea ce priveºte resursele umane
suficiente ºi angajarea de personal calificat, achiziþionarea de echipamente
corespunzãtore ºi moderne, accelerarea procedurilor în instanþã, reducerea
numãrului de cazuri pe rol pentru a evita întârzierile exagerate ºi mãsuri pentru
asigurarea executãrii adecvate a hotãrârilor judecãtoreºti, accesul eficient la
justiþie, inclusiv un sistem de asistenþã juridicã;

• Politica vizelor, în special în ceea ce priveºte noul regulament privind vizele
(Regulamentul (CE) nr. 539/2001, modificat de Regulamentul (CE) nr.
2414/2001); Polonia urma sã adopte dispoziþiile necesare ºi sã înfiinþeze
structurile administrative necesare înainte de aderare, pentru a asigura o punere în
aplicare efectivã dupã aceasta;

• Frontierele externe, în special în ceea ce priveºte controlul efectiv al
frontierelor Poloniei, inclusiv aeroporturile ºi porturile internaþionale, prin
profesioniºti cu pregãtire specialã, echipaþi corespunzãtor, cu puterea de a se
ocupa de criminalitatea transfrontalierã, cooperarea dintre toate autoritãþile
naþionale cu activitãþi în domeniul securitãþii frontierei, inclusiv poliþia, vãmile ºi
procuratura;

• Migraþia, în special în ceea ce priveºte încheierea de acorduri de readmisie cu
Federaþia Rusã ºi Belarus ºi elaborarea unui sistem de formare pentru personalul
serviciilor poloneze din domeniul migraþiei;

• Azil, în special în ceea ce priveºte mãsurile analitice ºi organizatorice pentru
participarea activã la EURODAC;

• Cooperarea poliþieneascã, în special în ceea ce priveºte o organizare
responsabilã, fiabilã ºi complet coordonatã a poliþiei, cooperarea ºi coordonarea
între poliþie, procuraturã ºi organele judecãtoreºti, precum ºi alte agenþii
competente, dezvoltarea unor baze de date, recrutarea de personal pentru Biroul
Central de Investigaþii;
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• Alte domenii, precum combaterea crimei, corupþiei, spãlãrii banilor,
terorismului ºi combaterea drogurilor. 

UE a subliniat cã punerea în aplicare a mãsurilor practice identificate era esenþialã în
perioada de pânã la aderare. De aceea, UE a confirmat cã va continua sã acorde un
interes considerabil progresului Poloniei atât în adoptarea, cât ºi în aplicarea practicã a
acquis-ului din aceste sectoare. Mai mult, datã fiind importanþa ºi complexitatea acquis-
ului din acest domeniu, UE a confirmat cã va întãri procesul de monitorizare existent,
care va continua pânã la aderare, într-un cadru uniform ºi consistent, acordând o atenþie
specialã capacitãþii administrative ºi judiciare a Poloniei de a pune în aplicare ºi de a
asigura respectarea acquis-ului. Întãrirea monitorizãrii va presupune o mai mare
coordonare a tuturor surselor de informaþii disponibile, precum ºi evaluãri colegiale. În
acest context, Polonia a fost invitatã sã ofere în mod regulat informaþii Comisiei, cel
puþin o datã la ºase luni, cu privire la progresele efectuate la punerea în aplicare a
acquis-ului JAI.

UE a reamintit cã dedicã resurse semnificative pentru a sprijini pregãtirile JAI în statele
candidate, datã fiind prioritatea acestui domeniu. Totuºi UE a subliniat, ca principiu, cã
punerea în aplicare a acquis-ului în scopul aderãrii nu putea fi condiþionatã de asistenþa
financiarã a UE.

Monitorizarea progresului adoptãrii ºi punerii în aplicare a acquis-ului JAI a continuat
pe tot parcursul negocierilor, pânã la aderare, în special în privinþa respectãrii de cãtre
Polonia a calendarului legislativ planificat ºi a celorlalte mãsuri destinate sã dezvolte
capacitatea instituþionalã ºi administrativã a tuturor autoritãþilor poliþieneºti ºi a
sistemului judiciar. UE a subliniat cã va acorda o atenþie specificã monitorizãrii punerii
în aplicare de cãtre Polonia a angajamentelor sale specifice referitoare la politica vizelor
a UE, politica în domeniul azilului ºi migraþiei, recrutarea personalului poliþiei de
frontierã, alocarea unor fonduri suficiente pentru punerea în aplicare a Planului de
Acþiune Schengen, strategia gestiunii integrate a frontierelor externe ºi reforma
sistemului judiciar, construirea unor noi posturi de frontierã la graniþa esticã, impactul
reorganizãrii vãmilor, precum ºi adoptarea ºi punerea în aplicare a strategiei naþionale
privind drogurile. De asemenea, a fost acordatã o atenþie specialã capacitãþii Poloniei de
a coopera eficient cu alte state pentru a pune în aplicare acquis-ul JAI ºi pentru a asigura
respectarea acestuia. 

În acest context, UE a reamintit cã era esenþialã instituirea unui sistem judiciar
independent, fiabil ºi eficient. UE a subliniat necesitatea ameliorãrii capacitãþii
administrative globale a Poloniei, în special în ceea ce priveºte politica de personal,
formarea profesionalã, infrastructura, echipamentele ºi coordonarea dintre autoritãþile
relevante. Conform UE, o evaluare finalã a conformitãþii legislaþiei ºi politicilor
Poloniei cu acquis-ul ºi a capacitãþii sale de punere în aplicare putea fi fãcutã numai într-
o etapã ulterioarã a negocierilor. 

Decizia de a închide capitolul JAI a fost într-o anumitã mãsurã „politicã”. A presupus
un mecanism clar de monitorizare care include desfãºurarea unor aºa-numite „misiuni
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de monitorizare de evaluare colegialã a UE”. S-au desfãºurat douã asemenea misiuni în
Polonia, în martie ºi în septembrie 2003, iar rezultatul lor a fost pozitiv.

4. PUNEREA ÎN APLICARE – PROBLEME

Polonia a trebuit sã punã efectiv în aplicare acquis-ul în fiecare subdomeniu JAI.
Aceasta a presupus nu numai simple modificãri juridice, ci ºi (sau poate mai ales)
atingerea unor standarde de funcþionare corespunzãtoare, personal ºi echipamente
adecvate, formare, dezvoltarea infrastructurii, crearea unui nou cadru instituþional,
cooperarea interinstituþionalã ºi introducerea mecanismului planificãrii strategice. De
asemenea, trebuie amintit cã respectarea cerinþelor UE în domeniul JAI a însemnat
pentru Polonia substanþiale provocãri financiare, socio-economice ºi socio-politice. 

Polonia a transpus acquis-ul JAI în toate subdomeniile, dar cele mai problematice par
sã fi fost protecþia la frontierã ºi politica vizelor.

• Protecþia la frontierã

Unul din cele mai importante domenii de punere în aplicare a fost domeniul protecþiei
ºi controlului la frontierã. Punerea în aplicare a acestor cerinþe a presupus adoptarea
unor acte normative privind gestiunea frontierelor, infrastructurã ºi facilitãþi
corespunzãtore pentru desfãºurarea controalelor ºi supravegherii la frontierã,
desfãºurarea unei poliþii de frontierã profesioniste, formarea personalului, echipamente
corespunzãtoare, precum ºi o coordonare funcþionalã la toate nivelurile. 

Acele dispoziþii Schengen legate direct de eliminarea controalelor la frontierele interne
nu au trebuit puse în aplicare în momentul aderãrii. Acestea presupun separarea
fluxurilor de pasageri provenind din interiorul ºi exteriorul spaþiului Schengen la
porturile ºi aeroporturile internaþionale ºi dispoziþiile privind eliminarea controalelor la
frontierele interne.

O poliþie de frontierã complet profesionalizatã, bine echipatã ºi pregãtitã este un
„instrument” esenþial pentru realizarea eficientã a sarcinilor de protecþie la frontierã. O
caracteristicã de bazã a puterilor, precum ºi a metodelor ºi mijloacelor activitãþilor sale
este caracterul de poliþie. Poliþia de frontierã a fost înfiinþatã în temeiul legii din 1990
de reglementare a sarcinilor, organizãrii ºi domeniului de competenþã ale acesteia. În
acelaºi timp a fost adoptatã Legea privind protecþia frontierei de stat care reglementa,
printre altele, definiþia frontierei de stat ºi traseul sãu pe uscat ºi pe apã, principiile
generale privind trecerea frontierei de stat ºi legile în vigoare la linia de frontierã. 

Din momentul înfiinþãrii sale, poliþia de frontierã a avut ca scopuri principale:
contracararea ºi combaterea imigraþiei ilegale, detectarea contrafacerii anumitor
documente, prevenirea trecerii frontierelor de cãtre persoanele urmãrite ºi indezirabile
ºi combaterea contrabandei (narcotice, substanþe periculoase, inclusiv materiale
radioactive ºi arme, vehicule, produse accizabile). 
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Situaþia la frontiera de stat, în special creºterea masivã a criminalitãþii transfrontaliere la
începutul anilor '90, a influenþat în mod esenþial modificãrile organizatorice, juridice ºi
logistice efectuate începând cu 1991. Valuri succesive de imigranþi ilegali, creºterea
rapidã a contrabandei cu anumite bunuri ºi vehicule furate, precum ºi ameninþarea în
creºtere a crimei organizate au creat necesitatea etanºãrii frontierei ºi modificãrii
metodelor ºi mijloacelor de organizare. Crearea unui sistem avansat de protecþie la
frontierã a devenit un obiectiv primar. Acest sistem consta, printre altele, dintr-o
infrastructurã la frontierã extinsã în mod corespunzãtor, echipament ºi armament
modernizat, un sistem de selecþie a cadrelor ºi un sistem de formare.

Au fost întreprinse urmãtoarele activitãþi pentru a ameliora eficienþa protecþiei la
frontierã ºi pentru a ameliora controlul traficului de frontierã:

– Adaptarea standardelor de protecþie la frontierã în faþa ameninþãrii migraþiei
ilegale ºi altor tipuri de criminalitate transfrontalierã, inclusiv pãtrunderea
persoanelor, obiectelor ºi substanþelor indezirabile peste frontierã;

– Atingerea unor standarde de control al traficului la frontierã permiþând circulaþia
nerestricþionatã a indivizilor ºi obiectelor peste frontierã în cadrul UE, în plus
faþã de utilizarea unor proceduri de control în conformitate cu reglementãrile UE
asupra frontierei externe;

– Adaptarea structurii la caracterul specific al sarcinilor, realizarea alocãrii
evolutive a forþelor ºi mijloacelor în funcþie de modificarea caracterului
frontierei;

– Realizarea unor standarde de infrastructurã tele-informaþionalã care sã permitã
utilizarea compilaþiilor ºi bazelor de date cu o securitate corespunzãtoare
garantatã a informaþiilor, în conformitate cu principiile Schengen;

Efectele acestor activitãþi au fost urmãtoarele:

– Pe secþiunea esticã a frontierei de stat au fost construite 18 noi posturi de
frontierã. În total, frontiera externã a UE din Polonia este protejatã de 63 de
posturi de frontierã. Lungimea medie a segmentului protejat de fiecare post este
de circa 22 km;

– Au fost introduse noi instrumente juridice permiþând, printre altele, controlul
operaþional ºi realizarea aºa-numitei livrãri controlate;

– Au fost aplicate recomandãrile UE privind controlul traficului la frontierã,
inclusiv intrãrile din Manualul Comun Schengen;

– Au fost definite obiectivele ºi orientãrile politicilor privind migraþia, inclusiv cele
referitoare la monitorizarea efectivã a intrãrilor de strãini, cu controale înainte de
intrare, la frontierã, în cursul tranzitului, ºederii ºi la plecare;

– A fost pregãtit un calendar pentru procesul transformãrii poliþiei de frontierã într-
o forþã profesionistã, în perioada 2003-2006;

– În 2002 a fost introdus un nou model de formare profesionalã a ofiþerilor poliþiei
de frontierã, þinând cont de integrarea serviciilor de protecþie la frontierã ºi de
control al traficului de frontierã;
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– A fost extinsã reþeaua tele-informaþionalã. De la sfârºitul anului 2004, toate
unitãþile de poliþie de frontierã au acces la o reþea extensivã ºi toate bazele de
date sunt administrate de acest organism;

– Au fost realizate contacte bilaterale cu poliþiile de frontierã ale statelor membre;
– A fost realizatã modernizarea echipamentelor poliþiei de frontierã, incluzând

echipamente de transport, tehnologie specializatã, armament, comunicaþii,
calculatoare ºi echipamente specializate pentru controlul traficului la frontierã,
vehicule cu termoviziune, camere portabile cu termoviziune, mijloace de
observaþie ºi vase.

• Politica vizelor

Eliminarea controalelor la frontierele interne în contextul Schengen a fãcut necesarã
armonizarea politicii poloneze a vizelor pentru a evita „turismul de vizã” (visa
shopping) al resortisanþilor unor þãri terþe. Aceastã armonizare s-a referit în primul rând
la listele þãrilor ai cãror resortisanþi au nevoie de vize de intrare („lista negativã”) sau
sunt exonerate de aceasta („lista pozitivã”), un format uniform de vizã, precum ºi
dispoziþii referitoare la emiterea vizelor ºi taxele aferente.

Introducerea vizelor pentru cetãþenii din Belarus, Federaþia Rusã ºi Ucraina, iniþial
prevãzutã pentru 1 iulie 2003, a fost amânatã pentru 1 octombrie 2003. În acest sens,
Polonia a trebuit sã þinã cont de contextul istoric al relaþiilor cu vecinii sãi estici. Printre
acestea se numãrau:

– Prezenþa câtorva milioane de persoane de origine polonezã ajunse în afara
graniþelor Poloniei în urma celui de-al doilea rãzboi mondial ºi a relaþiilor
încordate dintre Polonia ºi Rusia, respectiv fosta Uniune Sovieticã. Aceste
persoane se identificã cu naþiunea polonezã, aparþin unor organizaþii poloneze,
cultivã limba ºi tradiþiile poloneze ºi pãstreazã un contact viu cu þara de origine.
De asemenea, statul polonez se considerã responsabil de soarta lor ºi de
cultivarea legãturilor lor cu Polonia;

– Contactele strânse ale polonezilor cu vecinii lor din Est au o tradiþie secularã,
bazatã pe rãdãcini istorice, culturale ºi lingvistice comune. Acestea îºi gãsesc
expresia practicã actualã în cooperarea vie în sferele socialã, culturalã,
educaþionalã ºi economicã, reflectând o moºtenire comunã ºi un interes amical
în viaþa naþiunilor de cealaltã parte a frontierei.

Acest context general al relaþiilor Poloniei cu Rusia, Belarus ºi Ucraina, precum ºi
considerentele politice actuale, mãresc interesul Poloniei de a realiza contacte cu aceste
state ºi de a pãstra legãturi între comunitãþile locale ºi cetãþenii de ambele pãrþi ale
graniþei. Conform autoritãþilor poloneze, introducerea vizelor turistice nu trebuie sã
creeze nici o barierã în contactele reciproce ºi nu trebuie sã le reducã. Aceastã
perspectivã este în conformitate cu principiile politicii vizelor a UE, aplicatã în
întregime de Polonia. În consecinþã, obiectivul acordurilor încheiate cu vecinii estici
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asupra circulaþiei persoanelor a fost de a respecta standardele UE, facilitând totuºi –
oricând era posibil – circulaþia persoanelor ºi a valorilor. 

În cursul negocierilor cu privire la acorduri, în conformitate cu liniile directoare politice,
partea polonezã a urmãrit sã pãstreze principiul tratãrii identice a tuturor partenerilor
fãrã sã aibã pretenþii excesive privind uºurarea condiþiilor de acordare a vizelor. În
acelaºi timp, în aºteptarea aderãrii sale la grupul Schengen, partea polonezã a adaptat
anumite dispoziþii Schengen, demonstrând astfel angajamentul ferm privind punerea
completã în aplicare a soluþiilor europene relevante. 

Acordurile cu vecinii din est presupuneau în principiul necesitatea vizelor turistice. O
derogare de la aceastã regulã este cuprinsã în acordul cu Ucraina, care prevede scutirea
de vizã pentru cetãþenii polonezi ºi emiterea gratuitã a vizelor pentru cetãþenii ucraineni.
Aceastã formulã a fost salutatã de opinia publicã din ambele state. Propunerile poloneze
pentru soluþii similare în relaþiile cu Belarus ºi Rusia nu au fost totuºi acceptate. 

Acordurile încheiate au incorporat un numãr de soluþii, compatibile cu dreptul european
ºi destinate sã amelioreze contactele economice ºi sociale. Printre acestea se numãrau
prelucrarea acceleratã a solicitãrilor de vize pentru oamenii de afaceri, persoanele cu
urgenþe familiale, membrii delegaþiilor oficiale ºi grupurilor de lucru, precum ºi
acordarea de vize multiple lucrãtorilor feroviari, ºoferilor de camion ºi participanþilor la
schimburile de la nivelul autoritãþilor centrale ºi locale. O dispoziþie importantã vizeazã
emiterea gratuitã a vizelor pentru tineri ºi persoane în vârstã, profesori ºi elevi care iau
parte la programe ºcolare de schimb, pentru participanþii la evenimente culturale,
educaþionale, sportive ºi tehnico-ºtiinþifice organizate la diverse niveluri de cooperare,
precum ºi pentru persoanele care viziteazã mormintele rudelor. Reglementãrile adoptate
eliminã cerinþele de vizã pentru echipajele aeronavelor civile ºi ale vaselor, echipajele
aeronavelor de salvare, diplomaþi (cu excepþia celor delegaþi sã lucreze pe teritoriul
celuilalt stat) ºi persoanele cãrora li s-a acordat drept temporar sau permanent de ºedere
în cealaltã þarã. Nu vor fi cerute vize de tranzit pentru cetãþenii din Belarus, Federaþia
Rusã ºi Ucraina care au vize sau drept de ºedere în statele Schengen, nici pentru
cetãþenii polonezi care se deplaseazã cãtre þara de destinaþie prin teritoriul Belarus sau
al Federaþiei Ruse. În ceea ce priveºte traficul cãtre ºi dinspre Regiunea Kaliningrad din
Federaþia Rusã, acordul cu Rusia oferã cetãþenilor polonezi ºi locuitorilor din Regiunea
Kaliningrad vize multiple ºi gratuite fãrã obligaþia prezentãrii unor invitaþii. 

5. CONCLUZII

Drumul Poloniei cãtre „spaþiul de libertate, securitate ºi justiþie” al Europei este dificil,
dar în acelaºi timp încununat de succes. Polonia a trebuit sã-ºi consolideze întregul
sistem de securitate internã, inclusiv poliþia, poliþia de frontierã ºi celelalte organe
similare, precum ºi cooperarea dintre acestea. Mai devreme sau mai târziu, Polonia ar fi
realizat aceste reforme ca parte a unui proces normal într-o societate democraticã.
Totuºi, datoritã presiunii UE în perspectiva extinderii, aceste reforme au trebuit
efectuate mult mai rapid. 
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CAPITOLUL 24

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII UE ÎN DOMENIUL
JUSTIÞIEI ªI AFACERILOR INTERNE ÎN ROMÂNIA

Laurenþiu Sebastian Lãzãroiu*

1. INTRODUCERE

„Justiþia ºi afacerile interne” a fost unul din cele mai dificile capitole în procesul
negocierilor de aderare la UE. Negocierile din acest capitol au abordat chestiuni foarte
sensibile, precum reforma justiþiei, necesitatea de a adopta mãsuri puternice ºi eficiente
împotriva corupþiei ºi obligaþia de a securiza frontierele în vederea alinierii la acquis-ul
Schengen. România a reuºit sã închidã în mod oficial negocierile asupra capitolului 24
„Justiþie ºi afaceri interne” în decembrie 2004.

România a transpus în întregime legislaþia ºi politicile UE necesare în domeniul justiþiei
ºi afacerilor interne. De asemenea, România a reuºit sã consolideze instituþiile existente
ºi sã creeze capacitatea administrativã necesarã. Totuºi mai este necesar un efort
considerabil în ceea ce priveºte punerea în aplicare efectivã a politicilor legate de justiþie
ºi afaceri interne.

2. PLANUL DE ACÞIUNE SCHENGEN

România are o poziþie geograficã strategicã în contextul viitor al Uniunii Europene. În
primul rând, este situatã la intersecþia a douã rute majore de migraþie internaþionalã:
Est-Vest ºi Sud-Nord. În al doilea rând, are o lungã frontierã esticã cu Republica
Moldova ºi Ucraina, care va deveni o frontierã externã a UE dupã aderarea României.
Complementar faþã de Planul de acþiune Schengen, România a adoptat Strategia
Naþionalã de Management Integrat al Frontierelor 2004-2006 ºi Strategia de Securizare
a Frontierelor 2004-2007.

În ciuda progreselor semnificative fãcute în ultimii patru ani, existã încã dificultãþi
serioase legate de punerea în aplicare efectivã, în domeniul capacitãþii administrative ºi
infrastructurii. În consecinþã, trebuie luatã o serie de mãsuri pentru a respecta calendarul
iniþial de aderare la UE al României (ianuarie 2007) ºi pentru a evita activarea clauzei
de salvgardare care poate amâna aderarea pânã în 2008. Trebuie acordatã o atenþie
specialã urmãtoarelor:

• Mai multe eforturi pentru îmbunãtãþirea echipamentelor ºi infrastructurii la
viitoarea frontierã externã:
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• Accelerarea recrutãrii a 4.483 agenþi ºi ofiþeri de poliþie de frontierã care sã ocupe
posturile libere, în special la frontiera cu Ucraina, Republica Moldova ºi frontiera
maritimã, precum ºi întãrirea cooperãrii cu state terþe.

3. POLITICA VIZELOR UE

În prezent, România este aliniatã pe deplin la „lista pozitivã a vizelor”. În ceea ce
priveºte „lista negativã”, România respectã cerinþele UE, cu excepþia Republicii
Moldova, care va fi inclusã pe „lista negativã” la o datã apropiatã aderãrii, datoritã
relaþiilor speciale pe care România le are cu aceastã þarã. A fost deja înfiinþat un sistem
online pentru vize, care leagã Autoritatea pentru Strãini de misiunile consulare din
Rusia, Ucraina, Turcia, Serbia ºi Egipt. Totuºi, regimul vizelor pentru Rusia, Turcia ºi
Serbia nu respectã în întregime acquis-ul Schengen. Deoarece potenþialul migrator al
României este încã ridicat (pânã la 15% din populaþia adultã ar dori sã caute de lucru în
strãinãtate), ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a controla strict migraþia ilegalã
ºi pentru a respecta criteriile de ieºire pentru cetãþenii români.

4. LEGISLAÞIA UE PRIVIND PROTECÞIA DATELOR

Avocatul Poporului este autoritatea naþionalã însãrcinatã cu monitorizarea ºi controlarea
activitãþilor de prelucrare a datelor. Întregul acquis referitor la protecþia datelor a fost
transpus corect, dar mai existã lipsuri importante la nivelul punerii în aplicare, în
principal datoritã lipsei resurselor financiare ºi a capacitãþii administrative. În acest
sens, biroul Avocatului Poporului re nevoie de mai multe resurse financiare ºi umane
pentru a funcþiona eficient ºi pentru a i se asigura independenþa.

5. POLITICA UE ÎN DOMENIUL MIGRAÞIEI

Deºi România încã nu este o þarã de destinaþie pentru fluxurile migratorii internaþionale
tradiþionale, este o sursã de migraþie pentru þãrile occidentale mai dezvoltate. De aceea,
ar trebui luate din timp mãsuri pentru a pregãti þara pentru anii de dupã aderare, când se
aºteaptã un numãr semnificativ de imigranþi ºi solicitanþi de azil.

Autoritatea pentru Strãini trebuie sã creeze posturi specializate, iar personalul existent
ar trebui sã treacã printr-un proces de formare. Mai trebuie ocupate aproximativ 30%
din posturile libere. Acestei instituþii trebuie sã i se aloce mai multe resurse financiare.
Chestiunile privind migraþia sunt abordate de diferite instituþii cu responsabilitãþi
diferite sau care se suprapun. Pentru viitor, ar trebui luatã în considerare posibilitatea
unei autoritãþi unice care ar putea avea un rol de conducere sau de coordonare. De
asemenea, România ar trebui sã continue sã numeascã ofiþeri de legãturã ºi ataºaþi de
interne la misiunile diplomatice pentru a combate migraþia ilegalã.

6. POLITICA UE ÎN DOMENIUL AZILULUI

Oficiul Naþional pentru Refugiaþi este autoritatea însãrcinatã cu toate chestiunile
referitoare la azil. Aceastã instituþie a cooperat în mod eficient cu toate ONG-urile
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relevante ºi cu Agenþia Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi (UNCHR) pentru a pune în
aplicare programe în diferite domenii de recepþie ºi integrare. Încã se mai simte nevoia
unor programe suplimentare pentru întregul personal implicat în procedurile de azil ºi
integrarea refugiaþilor. 

În trecut, perspectiva generalã era cã România este mai degrabã o þarã de tranzit pentru
imigranþi. Aceastã percepþie a condus la ignorarea problemelor de integrare ale
imigranþilor ºi refugiaþilor existenþi. În consecinþã, trebuie acordatã mai multã atenþie
programelor de integrare care urmãresc sã încurajeze accesul la educaþie al minorilor,
sã amelioreze calificãrile refugiaþilor ºi imigranþilor ºi sã-i ajute sã-ºi pregãteascã
intrarea pe piaþa forþei de muncã, sã faciliteze recunoaºterea diplomelor acestora ºi sã
combatã discriminarea pe piaþa forþei de muncã ºi cea a locuinþelor.

7. COOPERAREA POLIÞIENEASCÃ ªI COMBATEREA CRIMEI
ORGANIZATE

În sistemul poliþienesc din România au avut loc reforme semnificative. Totuºi, procesul
de reformã este departe de a fi finalizat. Descentralizarea efectivã ºi delegarea
responsabilitãþilor la nivel regional ºi local sunt prioritãþi imediate ale reformei.
Recrutarea ºi dezvoltarea resurselor umane ar trebui sã se bazeze pe promovarea prin
merit ºi încurajarea ofiþerilor de poliþie de carierã. 
De asemenea, este necesar sã se ocupe aproximativ 7000 de posturi libere din forþele de
poliþie, pentru a le întãri capacitatea. Trebuie realizate programe mai eficiente ºi mai
scurte de formare pentru noii recruþi, mai ales în cazul jandarmeriei. Deºi sistemul de
asigurare a ordinii publice din România este dual (poliþie ºi jandarmerie) ar trebuie luatã
o decizie cu privire la pãstrarea ambelor instituþii sau eliminarea responsabilitãþilor
suprapuse. Cooperarea din poliþie ºi sistemul judiciar ar trebui amelioratã, la fel ºi
cooperarea dintre poliþia naþionalã ºi echivalentele acesteia din þãrile învecinate. 

Traficul cu fiinþe umane este încã o problemã serioasã. Multe victime provin din
România, iar România este ºi o þarã de tranzit pentru transportarea victimelor traficului
din Moldova ºi Ucraina. Departamentele de combatere a crimei organizate trebuie sã
acorde mai multã atenþie acestor cazuri ºi sã le trateze în conformitate cu standardele
internaþionale ºi legislaþia naþionalã deja adoptatã ºi în vigoare.

8. COOPERAREA VAMALÃ

Mai sunt necesare eforturi în ceea ce priveºte activitatea autoritãþilor vamale relevante, în
special în sectorul tranzitului drogurilor. Numai de curând autoritãþile vamale naþionale
au avut capturi semnificative de droguri la frontierele estice ºi sudice ale României. 

Se resimte o nevoie stringentã de cooperare între autoritãþile vamale ºi societãþile
comerciale pentru combaterea traficului de droguri. Corupþia vameºilor este încã o
problemã ºi trebuie abordatã cu mai mult decât doar mãsuri disciplinare împotriva
vameºilor.
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9. COMBATEREA FRAUDEI ªI CORUPÞIEI

Corupþia este încã o problemã importantã, cu care România se confruntã din 1990.
Corupþia ar putea fi una din chestiunile care pot amâna aderarea României la UE.
Începând din 2002 au fost create noi instituþii: Parchetul Naþional Anticorupþie (2002),
Oficiul de Combatere a Fraudelor Comunitare care lucreazã în colaborare cu OLAF
(2004) ºi Departamentul de Combatere a Crimei Organizate ºi Corupþiei (2004). Totuºi,
existã preocupãri cu privire la independenþa totalã de politic a acestor instituþii. În mod
evident, acestea nu au reuºit sã-ºi îndeplineascã corespunzãtor sarcinile, în special în
cazurile de corupþie la nivel înalt. 

Strategia Naþionalã Anticorupþie a fost adoptatã ºi auditatã în 2005. Declaraþiile de avere
ºi interese ale membrilor parlamentului, oficialilor guvernamentali ºi funcþionarilor
civili au fost schimbate în 2005 pentru a promova o mai mare transparenþã.

În esenþã, se poate spune cã legislaþia anticorupþie a fost adoptatã; totuºi nu este aplicatã
în mod riguros. Activitatea ar trebui sã se concentreze pe corupþia la nivel înalt ºi
cazurile de funcþionari corupþi ar trebuie date publicitãþii imediat. Parchetului Naþional
Anticorupþie ar trebui sã i se aloce mai multe resurse financiare, umane ºi de formare,
pentru a-l face sã funcþioneze eficient ºi independent de orice influenþã politicã. De
asemenea, ar trebui sã existe o creºtere a conºtientizãrii publicului cu privire la
consecinþele corupþiei la nivelurile macro ºi micro ale societãþii.

10. COOPERAREA JUDICIARÃ

Reforma sistemului judiciar este de asemenea esenþialã pentru respectarea calendarului
convenit pentru aderarea la UE. Doar recent au fost luate mãsuri semnificative pentru
modificarea legilor referitoare la statutul magistraþilor, organizarea sistemului judiciar ºi
Consiliul Superior al Magistraturii. 

Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui sã i se acorde mai multe puteri pentru a
asigura independenþa justiþiei de interferenþele politice ºi economice. Întãririi capacitãþii
instituþionale ar trebui sã i se dedice mai multe resurse financiare ºi programe de formare.
Declaraþiile de avere ºi interese au fost deja puse în aplicare pentru tot personalul din
sistemul judiciar, dar acestea trebuie monitorizate de un organism independente.

11. CONCLUZIE

Cele mai critice aspecte care încã trebuie abordate de autoritãþile române pentru
aderarea la UE sunt cu siguranþã lupta împotriva corupþiei, reforma sistemului judiciar
ºi mãsurile destinate securizãrii frontierei estice ale României. Guvernul român a luat
cunoºtinþã de aceste semnale provenite de la UE ºi a alocat fonduri suplimentare
instituþiilor relevante care abordeazã aceste chestiuni centrale: Ministerul Justiþiei ºi
Ministerul Administraþiei ºi Internelor. 

Aceste consolidãri bugetare trebuie însoþite de eforturi politice concentrate pentru a
accepta ºi sprijini toate mãsurile necesare din domeniul justiþiei ºi afacerilor interne.
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SECÞIUNEA 9

POLITICA DE SCHIMBURI COMERCIALE 
ªI DE DEZVOLTARE ÎN UE





CAPITOLUL 25

POLITICA EXTERNÃ COMERCIALÃ ªI 
DE DEZVOLTARE ÎN UE

Bart Kerremans ºi Jan Orbie*

1. COMERÞUL – O POLITICÃ COMPUSÃ

„(…) comerþul a devenit atotcuprinzãtor, atingând aproape toate aspectele politicilor
UE, atât interne, cât ºi externe”1

Cu aceastã observaþie, Martin Holland subliniazã semnificaþia largã a politicii
comerciale în Uniunea Europeanã. Într-adevãr, comerþul atinge o gamã largã de aspecte
ale politicilor ºi societãþii UE. Un factor în aceastã evoluþie este cã, pe mãsurã ce
liberalizarea comercialã avanseazã, nu afecteazã numai chestiuni transfrontaliere, ci ºi
pe cele din interiorul frontierelor. Acestea pot varia de la reglementarea produselor la
norme sociale ºi de mediu. În mod evident, acestea din urmã pot fi foarte sensibile din
punct de vedere politic. Într-adevãr, deoarece politica comercialã afecteazã din ce în ce
mai multe chestiuni interne, aceasta este din ce în ce mai afectatã de opþiuni sociale
fundamentale, fiind astfel înclinatã sã devinã obiectul unor dezbateri politice intense,
deseori polarizate.

Acesta este contextul în care trebuie analizatã politica comercialã externã ºi de
dezvoltare a UE. La prima vedere o chestiune tehnicã, aceasta a fost din ce în ce mai
politizatã, mai ales în ultimii zece ani. În consecinþã, actorii politici care joacã un rol
central în acest domeniu trebuie sã facã aceasta deseori sub constrângeri politice severe
ºi sub controlul din ce în ce mai critic al unor grupuri sociale.

Politica comercialã a UE are o dimensiune autonomã ºi una externã. Dimensiunea
autonomã constã în remediile comerciale pe care UE le poate utiliza ca parte a ceea ce
numeºte „protecþie de urgenþã”, respectiv protecþia împotriva anumitor urgenþe. Se
remarcã trei asemenea urgenþe: dumpingul, subvenþiile ºi importurile cu creºtere rapidã.
Mãsurile de protecþie împotriva acestora constau în mãsuri antidumping, mãsuri
compensatorii ºi mãsuri de salvgardare. În plus faþã de aceste remedii comerciale,
preferinþele acordate unilateral fac de asemenea parte din politica comercialã autonomã
a UE. În practicã, este vorba de Sistemul Generalizat de Preferinþe (SGP) al UE.

În ceea ce priveºte dimensiunea externã a acesteia, accentul este pus pe acþiunile UE
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ca negociator în sistemul comercial internaþional. Un asemenea rol este jucat în primul
rând în contextul Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC), unde UE a devenit un
actor important. Dar dincolo de acest rol multilateral, UE este ºi un actor bilateral activ.
Aceasta a condus la o gamã largã de acorduri preferenþiale bilaterale (sau
interregionale). Cu aceste acorduri, UE a creat o aºa-numitã piramidã a preferinþelor în
care diferite grupuri de þãri beneficiazã de un acces preferenþial la piaþa UE, pânã la
nivelul accesul liber pentru o gamã largã de bunuri, în primul rând produse industriale.

În acest capitol vom analiza pe scurt diversele componente importante ale politicii
comerciale externe ºi de dezvoltare a UE. Vom începe cu o scurtã observaþie referitoare
la motivele pentru care în primul rând existã o asemenea politicã. Am putea numi
aceasta „faþeta de cerere” a politicii comerciale externe ºi de dezvoltare. În continuare,
studiem capacitatea UE de a „furniza” o politicã comercialã externã ºi de dezvoltare. În
primul rând, se va acorda atenþie componentei juridice a acestei capacitãþi, respectiv
dispoziþiilor din tratat ºi modalitãþilor în care au fost interpretate. În al doilea rând, se
va acorda atenþie modului în care procesul de negociere funcþioneazã în practicã. Vom
vedea cã pentru analizarea „capacitãþii de a acþiona” trebuie studiat ºi impactul
compensator al „necesitãþii de a controla”.

A treia ºi ultima componentã a acestui capitol va consta din rezultat, „faþeta de ofertã”
a politicii comerciale ºi de dezvoltare a UE. Vom analiza pe scurt dimensiunea
multilateralã, ºi mai precis rolul actual al UE în OMC. Ulterior, se va analiza piramida
preferinþelor UE ºi raþiunea de a fi a acestei piramide. Nu în ultimul rând, se va acorda
atenþie componentei de dezvoltare în politica comercialã externã a UE, mai precis celei
mai importante (sau mai mari) pãrþi ale acestei componente: relaþia UE cu þãrile ACP.

2. CEREREA DE POLITICÃ COMERCIALÃ EXTERNÃ A UE

Pot fi deosebiþi trei factori pentru a explica existenþa unei cereri de elaborare a unei
politici comerciale externe a UE. Primul se referã la evoluþiile interne din UE. Deoarece
UE a fost creatã ca o uniune vamalã, era necesarã furnizarea unui sistem de negociere a
tarifului vamal comun cu þãri terþe ºi de elaborare a unei game de politici în aceastã
privinþã. Odatã cu introducerea treptatã a tarifului vamal comun, finalizatã în 1968
pentru bunurile industriale ºi în 1970 pentru produsele agricole, UE a început sã
acþioneze ºi ca actor internaþional în aceste chestiuni. Continuarea integrãrii europene a
însemnat inevitabil extinderea agendei externe a UE. Pãstrarea caracterului comun al
normelor interne ºi al ordinii juridice a UE însemna într-adevãr ca aceasta sã poatã
negocia aceste chestiuni ºi cu þãri terþe.  Din punct de vedere juridic, Curtea Europeanã
de Justiþie (CEJ) a ajuns la aceastã concluzie în decizia sa în cazul ERTA (speþa 22/70).
În aceastã decizie, CEJ a elaborat raþionamentul „in foro interno, in foro externo”,
referindu-se la un paralelism între domeniul de aplicare în creºtere al competenþei
interne a UE ºi al reglementãrilor aferente ºi expansiunea concomitentã a activitãþilor
externe ale UE, chiar dacã în anumite condiþii. Într-adevãr, dupã cum s-a detaliat în
decizii ºi avize ulterioare, competenþa internã poate duce la competenþã externã a UE
numai în cazul în care aceasta din urmã este necesarã pentru a atinge obiectivele
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stabilite în tratat sau pentru a salvgarda caracterul comun al acquis-ului comunitar. În
aceste cazuri, competenþa externã a UE devine una exclusivã. Aceasta înseamnã o
competenþã nepartajatã cu statele membre.

Acest paralelism între competenþa internã ºi cea externã, ºi astfel între domeniul de
aplicare al acquis-ului intern ºi cel al activitãþilor externe ale UE, reprezintã totuºi
numai o faþetã a problemei. Deoarece UE s-a dezvoltat din punct de vedere economic ºi
numãrul de membri a tot crescut, piaþa sa a devenit un debuºeu foarte important pentru
din ce în ce mai multe þãri terþe. Urmãtorul tabel oferã o indicaþie cu privire la
dependenþa comercialã de UE a anumitor þãri.

Comerþ cu bunuri, în baza ponderii comerþului total cu UE în totalul comerþului. Cifrele
sunt pentru 2003. Sursa: Comisia Europeanã, DG Comerþ, pagina web.

Care este importanþa acestor cifre? Acestea indicã motivul pentru care opþiunile de
politicã internã ale UE genereazã  deseori o cerere din partea unor þãri terþe. Acest „efect
de externalizare” a fost un factor important în extinderea ºi evoluþia politicii comerciale
ºi de dezvoltare a UE. UE este într-adevãr o piaþã mare (deseori predominantã) pentru
numeroase þãri, ceea ce face ca evoluþiile interne ale UE sã fie un factor important pentru
dezvoltarea ºi bunãstarea materialã a multora dintre ele.

Nu în ultimul rând, cererea de politicã comercialã externã a UE este determinatã de
importanþa sa în sistemul comercial internaþional în general. De fapt, dezvoltarea UE în
sine a decurs în paralel – dacã nu chiar în relaþie directã – cu sistemul comercial
multilateral, mai precis cu GATT ºi OMC. În prezent, dupã cum indicã urmãtorul tabel,
UE (mãsuratã prin comerþul sãu extracomunitar) furnizeazã o parte importantã a
comerþului mondial. În consecinþã, aceasta are o considerabilã putere de piaþã în
Organizaþia Mondialã a Comerþului, ceea ce mãreºte atât stimulentele, cât ºi presiunile
externe pentru ca aceasta sã elaboreze un mecanism eficient de negociere externã,
precum ºi o politicã comercialã externã ºi de dezvoltare care respectã regulile sistemului
comercial multilateral. Într-adevãr, credibilitatea acestor norme multilaterale depinde în
mare parte de mãsura în care „marile puteri comerciale” ca UE ºi SUA respectã aceste
reguli.
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Ponderea în importurile ºi exporturile mondiale, comerþ cu bunuri. Sursa: Eurostat

Tabelul de mai sus oferã date pentru cele 15 state membre UE „vechi” ºi pentru
comerþul cu bunuri. Cifrele pentru actuala UE cu 25 de membri sunt cu circa douã
procente mai mari. În ceea ce priveºte comerþul cu servicii, ponderea comerþului
extracomunitar în comerþul mondial se ridicã la 24,7%,

3. CAPACITATEA UE DE A FURNIZA COMERÞ ªI DEZVOLTARE

Datoritã faptului cã existã o cerere pentru o politicã comercialã externã ºi de dezvoltare
a UE determinatã de evoluþiile interne ale UE, de efectul de externalizare a acestor
evoluþii ºi de puterea de piaþã a UE în sistemul comercial mondial, are UE capacitatea
de a rãspunde acestor cereri într-un mod efectiv ºi eficient? Aceastã întrebare ridicã
douã aspecte. În primul rând, cadrul juridic în care UE trebuie sã elaboreze aceste
politici ºi, în al doilea rând, modul în care funcþioneazã sistemul decizional al UE în
domeniul comerþului,

3.1. Cadrul juridic

Temeiul cadrului juridic este oferit atât de personalitatea juridicã a CE, cât ºi de
dispoziþiile tratatului care îi acordã competenþa de a elabora o politicã comercialã
externã ºi de dezvoltare. Prima este oferitã de articolul 284 TCE. Aceasta înseamnã cã
în timp ce Comunitatea Europeanã are în mod legal capacitatea de a funcþiona ca
persoanã juridicã în spaþiul internaþional, UE nu are aceastã posibilitate. Astfel, din
punct de vedere juridic, nu UE, ci CE acþioneazã în domeniul comerþului internaþional,

Temeiul competenþei CE de a acþiona în domeniul comerþului este oferit de articolul 133
TCE. Cel referitor la dezvoltare este oferit de articolul 177 TCE,

Articolul 133 TCE face parte din titlul IX al tratatului CE, respectiv titlul care abordeazã
politica comercialã comunã a CE. Titlul IX este alcãtuit din patru articole. Din
perspectiva relaþiilor comerciale externe ale CE, articolul 133 este de departe cel mai
important.
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• Dispoziþii de bazã privind politica comercialã a CE
Primul dintre aceste patru articole – articolul 131 TCE – pune politica comercialã
comunã a CE în perspectiva mai largã a instituirii unei uniuni vamale între statele
membre UE. Prin instituirea acestei uniuni, statele membre nu s-au angajat doar sã
elimine barierele tarifare dintre ele (dupã cum se precizeazã în articolul 3 alineatul (1)
litera (a) ºi articolul 25 TCE)2, De asemenea, s-au angajat la o politicã comercialã
uniformã ºi comunã faþã de restul lumii. Cele douã adjective sunt importante în acest
context. În primul rând s-au angajat la o politicã comercialã uniformã, aceasta
însemnând cã politicile comerciale ale statelor membre vor fi în general armonizate cu
o singurã politicã comercialã a CE. De asemenea, s-au angajat la o politicã comercialã
comunã, respectivã cã vor acþiona în mod unit în relaþiilor lor comerciale cu restul lumii.

Ce competenþã are CE pentru a negocia acorduri comerciale internaþionale, fie acestea
bilaterale, plurilaterale sau multilaterale? Rãspunsul este oferit de articolul 133 TCE.
Alineatele (3)-(7) din acest articol oferã procedurile decizionale necesare atunci când
CE doreºte sã încheie asemenea acorduri ºi sã angajeze negocieri în acest sens. De
asemenea, stabilesc dimensiunile competenþei exclusive a CE în aceastã privinþã.

Structura de bazã a procesului decizional în conformitate cu articolul 133 constã din
urmãtoarele componente succesive:

• Comisia face o recomandare Consiliului cu privire la deschiderea negocierilor;
• Consiliul autorizeazã Comisia sã deschidã negocierile;
• Comisia negociazã în numele CE ºi în strânsã colaborare cu un comitet al

reprezentanþilor statelor membre;
• Comisia încheie negocierile;
• Consiliul decide cu privire la semnarea acordului;
• În final, Consiliul aprobã acordul în numele CE. Aceastã aprobare este

echivalentã cu o ratificare de cãtre CE.

În aceastã procedurã, importantã este posibilitatea Consiliului de a emite directive de
negociere pe care Comisia trebuie sã le respecte în negocierile sale cu terþe þãri.
Consiliul nu este obligat sã facã aceasta.Poate alege dacã sã le emitã. Ceea ce Consiliul
trebuie sã facã înainte de a se putea deschide negocierile este sã autorizeze Comisiei în
acest sens. Astfel cã mandatul este opþional, nu obligatoriu. Acest fapt are un numãr de
consecinþe atât pentru Comisie, cât ºi pentru statele membre, mai ales pentru comitetul
special la care se referã articolul 133.Rolul acestui comitet devine mult mai important
în situaþiile în care Consiliul nu a adoptat nici un mandat. Vom aborda ulterior acest
aspect al procesului decizional. Aici este important sã menþionãm cã acest comitet
special este mai bine cunoscut sub numele de Comitetul 1333.
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2 De asemenea, statele membre au acceptat interzicerea restricþiilor cantitative la import ºi export între ele
(vezi articolele 28, 29 ºi 30 TCE).
3 De fapt, Comitetul 133 se reuneºte lunar la nivelul titularilor sãi (titulaires) ºi sãptãmânal la nivelul
adjuncþilor. În afara de acesta, existã ºi urmãtoarele Comitete 133 specializate: produse siderurgice, textile ºi
servicii.



• Competenþele CE în domeniul politicii comerciale
Pentru toate chestiunile comerciale care intrã în competenþa exclusivã a CE, Consiliul
decide prin majoritate calificatã4. Acesta este cazul pentru autorizarea negocierilor,
pentru autorizarea semnãrii acordului ºi pentru aprobarea finalã (ratificarea) unui
eventual acord comercial. Atunci întrebarea este urmãtoarea: ce intrã în domeniul
competenþei comerciale exclusive a CE? Nu este deloc uºor sã dãm un rãspuns la
aceastã întrebare. Iniþial, articolul 133 s-a aplicat în general comerþului cu bunuri.
Aproape toate acordurile comerciale internaþionale fuseserã limitate la comerþul cu
bunuri, astfel cã problema domeniului de aplicare a articolului 133 nu s-a materializat
de la început5. Odatã cu extinderea negocierilor în cadrul GATT la comerþul cu servicii
ºi la drepturile de proprietate intelectualã în anii '80 ºi '90, chestiunea a cãpãtat
relevanþã. La sfârºitul ciclului de negocieri comerciale multilaterale din cadrul GATT
din 1993, numit Runda Uruguay, chestiunea a apãrut în sfârºit. Aceasta a fost clarificatã
cel puþin într-o anumitã mãsurã printr-un aviz al CEJ (avizul 1/94).Acesta nu a oprit
dezbaterea, dimpotrivã. Susþinãtorii unui domeniu mai larg de aplicare – în special
Comisia – s-au confruntat cu susþinãtorii status quo-ului sau ai micºorãrii domeniului
de aplicare. În consecinþã, în cursul a douã negocieri consecutive asupra revizuirii
tratatului6, s-a pus problema domeniului de aplicare al articolului 133, ca ºi în cursul
Convenþiei ºi negocierilor ulterioare asupra Tratatului Constituþional (2003-04).

În modificãrile la articolul 133 care au fost adoptate dupã Avizul 1/94, s-au depus
eforturi pentru a defini mai precis domeniul de aplicare al articolului 133 în ceea ce
priveºte comerþul cu servicii. În cursul acestor eforturi, este recunoscut principiul
conform cãruia comerþul cu servicii nu poate fi exclus în principiu din domeniul de
aplicare al articolului 133, acelaºi lucru aplicându-se ºi aspectelor comerciale ale
drepturilor de proprietate intelectualã. Acest lucru este clarificat de modul în care este
formulat alineatul 5.La prima liniuþã a acestui alineat se face trimitere la alineatele (1)-
(4) din articolul 133 care acoperã comerþul cu bunuri ºi – în filosofia Avizului 1/94 –
pãrþi ale comerþului cu servicii ºi ale aspectelor comerciale ale drepturilor de proprietate
intelectuale.

„Alineatele (1)-(4) se aplicã, de asemenea, negocierii ºi încheierii de acorduri în
domeniile comerþului cu servicii ºi al aspectelor comerciale ale proprietãþii intelectuale,
în mãsura în care aceste acorduri nu intrã sub incidenþa alineatelor menþionate ºi fãrã a
aduce atingere alineatului (6),”

Alineatul (6) (cf, infra) cuprinde un numãr de restricþii cu privire la mãsura în care
comerþul cu servicii poate fi considerat ca intrând în competenþa exclusivã a CE
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4 Aceasta înseamnã cã în UE-25 sunt necesare 231 din cele 321 voturi disponibile pentru adoptarea unei
decizii, cu condiþia ca cel puþin 62% din populaþia UE sã fie reprezentatã de acest vot. ºi mai importantã, dintr-
un punct de vedere practic totuºi, este minoritatea de blocare. În UE-25 sunt necesare 90 de voturi pentru a
forma o asemenea minoritate.
5 O problema care totuºi a apãrut ºi care a fost menþionatã mai sus s-a referit la instrumentele de politicã
comercialã acoperite de articolul 133, nu la aplicarea sa materialã.
6 Prima a condus la Tratatul de la Amsterdam, a doua la Tratatul de la Nisa.



În restul alineatului (5), domeniul de aplicare a votului cu majoritate calificatã este
restrâns în ceea ce priveºte comerþul cu servicii ºi aspectele comerciale ale drepturilor
de proprietate intelectualã. În primul rând, unanimitatea este necesarã atunci când
acordurile includ dispoziþii pentru care este necesarã unanimitatea la adoptarea
normelor interne. În al doilea rând, unanimitatea este cerutã ºi în cazul în care aceste
acorduri cuprind dispoziþii referitoare la chestiuni în care CE încã nu ºi-a exercitat
competenþele conferite de tratatul CE prin adoptarea unor norme interne. Aceasta
înseamnã cã în cazul în care acordurile internaþionale cu privire la comerþul cu servicii
ºi aspectele comerciale ale proprietãþii intelectuale reprezintã legislaþia iniþialã asupra
acestor chestiuni în CE, acestea trebuie adoptate de Consiliu în unanimitate. În plus – ºi
un pic mai ciudat – ultima liniuþã din alineatul (5) garanteazã dreptul statelor membre
„(…) de a menþine ºi de a încheia acorduri cu þãri terþe sau organizaþii internaþionale, în
mãsura în care acordurile menþionate respectã dreptul comunitar ºi celelalte acorduri
internaþionale în materie”.

Dupã cum s-a indicat mai sus, alineatul (6) din articolul 133 TCE – la care se face
trimitere în alineatul (5) – cuprinde un numãr de restricþii asupra mãsurii în care
comerþul cu servicii poate fi considerat ca fãcând parte din competenþa exclusivã a CE.
În primul rând, defineºte un numãr de servicii care aparþin competenþei partajate dintre
CE ºi statele sale membre, nu competenþei exclusive a Comunitãþii. Acesta se referã la:

• Comerþul cu servicii culturale ºi audiovizuale;
• Comerþul cu servicii educaþionale;
• Comerþul cu servicii sociale;
• Comerþul cu servicii referitoare la sãnãtatea umanã.

În al doilea rând, leagã domeniul de aplicare al competenþelor externe ale CE în
domeniul comerþului cu servicii ºi cel al aspectelor comerciale ale drepturilor de
proprietate intelectualã de cel al competenþelor sale interne, subliniind aceasta nu numai
în privinþa chestiunilor care pot fi abordate, ci ºi în ceea ce priveºte tipurile de mãsuri
care pot fi adoptate.

„Consiliul nu poate încheia un acord în cazul în care acesta include dispoziþii care
depãºesc competenþele interne ale Comunitãþii, în special în cazul în care ar antrena o
armonizare a legilor sau regulamentelor statelor membre într-un domeniu în care
prezentul tratat exclude o astfel de armonizare”.

În al treilea rând – ºi în conformitate cu raþionamentul Curþii din Avizul 1/94 – alineatul
(6) afirmã cã „negocierea ºi încheierea acordurilor internaþionale în domeniul
transporturilor rãmân sub incidenþa dispoziþiilor titlului V ºi articolului 300,” Titlul V
din tratatul CE se referã la politica CE în domeniul transporturilor, în timp ce articolul
300 stabileºte regulile pentru cazurile în care competenþele interne ale CE îi permit sã
negocieze acorduri internaþionale.

Nu în ultimul rând, articolul 133 TCE cuprinde o dispoziþie care permite Consiliului sã-i
extindã domeniul de aplicare la negocieri ºi acorduri internaþionale asupra proprietãþii
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intelectuale „în mãsura în care acestea nu fac obiectul alineatului (5),” Pentru o
asemenea extindere a domeniului de aplicare, este necesarã unanimitatea în Consiliu.
Consiliul poate decide aceasta de la caz la caz sau poate hotãrî extinderea domeniului
de aplicare în termeni mai generali. În acest din urmã caz, deciziile cu privire la
negocieri ºi acorduri internaþionale concrete acoperite de domeniul extins ar putea fi
adoptate cu majoritate calificatã. Datã fiind trimiterea la „aspectele comerciale ale
drepturilor de proprietate intelectualã” din alineatul (5), extinderea domeniului de
aplicare prevãzutã în alineatul (7) ar aduce aspecte, altele decât cele comerciale, ale
acestor drepturi în domeniul de aplicare a competenþei externe exclusive a CE.

Dupã cum se poate vedea din cele de mai sus, articolul 133 este destul de complicat. La
negocierea Tratatului privind instituirea unei Constituþii pentru Europa s-a depus un
efort autentic pentru simplificarea (sau cel puþin pentru clarificarea) acestor aspecte, în
articolul III-315.Totuºi, date fiind referendumurile din Franþa ºi Olanda (29 mai ºi
respectiv 1 iunie 2005), Tratatul Constituþional este periclitat, cel puþin în prezent, ceea
ce înseamnã cã UE va continua sã funcþioneze în domeniul comerþului exterior în
temeiul articolului 133 TCE, oricât de complicat ar fi acesta.

3.2. Procesul decizional în comerþul exterior

Analizând procesul decizional al UE în domeniul comerþului exterior, trebuie sã
acordãm atenþie unei tensiuni fundamentale între "capacitatea de a acþiona" ºi
contragreutatea "necesitãþii de a controla".Într-adevãr, fiecare stat membru încearcã sã
exercite controlul asupra politicii comerciale externe ºi de dezvoltare a UE ºi, cu cât
aceastã politicã atinge chestiuni sensibile din societate, cu atât sunt mai înclinate statele
membre sã-ºi maximizeze controlul. Dar controlul are un preþ, iar acesta este o
capacitate redusã a UE în ansamblu. Într-adevãr, într-o anumitã mãsurã, s-ar putea
afirma cã posibilitatea fiecãrui stat membru de a-ºi exercita controlul asupra modului în
care este formulatã ºi condusã politica comercialã externã a UE este invers
proporþionalã cu capacitatea UE în ansamblu de a acþiona decisiv ºi activ în sistemul
comercial internaþional. Pentru a analiza aceastã potenþialã tensiune între capacitate ºi
control, trebuie sã privim dincolo de cadrul juridic.

În procesul decizional al UE din domeniul negocierilor comerciale externe, componenta
esenþialã este oferitã de interacþiunea din cadrul triunghiului alcãtuit de Comisie,
Consiliu ºi Comitetul 133 (vezi figura de mai jos).În timp ce Comisia negociazã pe plan
extern (în prezenþa sau în absenþa membrilor Comitetului 133), Consiliul trebuie sã
aprobe rezultatul, iar membrii Comitetului 133 se presupune cã controleazã Comisia în
cursul procesului. Din perspectiva Comisiei, aceastã interacþiune triunghiularã este
extrem de importantã din raþiuni de previzibilitate. Pentru Comisie este inutil sã
negocieze un acord comercial extern în cazul în care rezultatul nu va fi acceptat de
statele membre ºi astfel de Consiliu. De aceea, Comisia trebuie sã poatã anticipa modul
în care Consiliul va reacþiona faþã de acordurile încheiate. ºi se presupune cã membrii
Comitetului 133 sunt utili în acest sens. Astfel, aceºtia trebuie sã îndeplineascã anumite
roluri. Ei trebuie sã funcþioneze ca supraveghetori care controleazã ce negociazã
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Comisia ºi tipul de concesii pe care urmeazã sã le facã. De asemenea, trebuie sã
acþioneze ca un rezonator pentru Comisie, deoarece aceasta va ºti felul în care vor
reacþiona statele membre la diferite rezultate posibile. Dar la fel de important este ºi
faptul cã aceºtia trebuie sã acþioneze ca transmiþãtori cãtre administraþiile ºi liderii
politici naþionali. Într-adevãr, deoarece membrii Comitetului 133 sunt mai mult sau mai
puþin implicaþi în procesul negocierii externe, se presupune cã aceºtia înþeleg raþiunile
din spatele concesiilor fãcute. De aceea, rolul este de a explica aceste motive în þara de
origine ºi, prin aceasta, de a reduce riscul ca guvernele naþionale sã respingã acordul,

Luarea deciziilor în temeiul articolului 133

Gestionarea acestei relaþii triunghiulare nu este uºoarã. Din raþiuni strategice, pentru
Comisie poate fi important sã nu informeze complet membrii Comitetului 133 cu privire
la ceea ce face ca negociator extern. Aceasta se poate întâmpla deoarece UE tinde sã fie
un sistem în care secretele sunt greu de pãstrat. Din raþiuni strategice de negociere, aceste
secrete pot fi totuºi importante, iar aceasta poate duce la o situaþie în care Comisia nu este
foarte deschisã în comunicarea cu membrii Comitetului 133.Un lucru este însã
important. Niciodatã Comisia nu poate opri complet comunicarea, deoarece are interesul
ca membrii Comitetului 133 sã poatã aºtepta ºi anticipa rezultatul negocierilor ºi astfel
sã-ºi pregãteascã guvernele pentru posibilele controverse politice care-l poate însoþi.
Acest lucru nu este întotdeauna uºor, deoarece Comisia poate fi uneori în situaþia de a
mãri presiunea asupra statelor membre prin confruntarea acestora cu acordurile deja
încheiate. Dar chiar atunci trebuie ca beneficiile ºi costurile unui rezultat sã fie astfel
distribuite încât sã nu existe nici un stat membru care sã-l respingã. Acþionând astfel, CE
a reuºit sã încheie o gamã largã de acorduri bilaterale ºi plurilaterale ºi sã participe la
încheierea celor multilaterale. Acest rezultat îl vom analiza în continuare.
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4. REZULTATUL POLITICII COMERCIALE EXTERNE A UE

4.1. Metoda multilateralã

De la începutul anilor '90, Uniunea Europeanã a evoluat de la starea de actor mai curând
defensiv la cea de campion al regimului multilateral OMC.UE a jucat un rol major în
lansarea actualei „Runde de dezvoltare de la Doha” (2001), în timp ce SUA a devenit
mai reticentã decât în cursul rundelor anterioare (Dillon, Kennedy, Tokyo ºi Uruguay)
de negocieri comerciale multilaterale. Pledoaria UE în favoarea unui runde OMC
cuprinzãtoare corespunde discursului sãu de „stãpânire a globalizãrii”, care în esenþã
argumenteazã cã liberalizarea comercialã ar trebui însoþitã de reguli globale, urmând
„modelul european”.Dar insistenþa Europei asupra unui agende comerciale largi are ºi
un obiectiv strategic, deoarece permite negociatorilor Comisiei sã compenseze
„pierderile” inevitabile din agriculturã cu „câºtiguri” în alte domenii.

Acest lucru ne îndreaptã spre cãlcâiul lui Ahile al poziþiei Europei pe scena comercialã
internaþionalã. Deoarece agricultura a devenit o parte a agendei comerciale în cursul
Rundei Uruguay (1985-93), politica agricolã comunã (PAC) mai degrabã protecþionistã a
Europei a fost un obiectiv major pentru multe þãri dezvoltate ºi în curs de dezvoltare. Dar
chiar aici poate fi remarcatã o poziþie mai ofensivã ºi mai liberalã a UE. Constrângerile
bugetare interne (de exemplu, extinderea), precum ºi posibilitatea unor decizii OMC dupã
expirarea „clauzei de pace” (de exemplu, panelul „zahãr”), au contribuit la aceastã
evoluþie continuã (dar lentã).Mai mult, anumite elemente ale lobby-ului agricol (de
exemplu, rafinãriile de zahãr) sunt interesate de un sistem cu o piaþã mai deschisã. 

În termeni de acces la piaþã, Europa ºi-a scãzut tarifele la nivelurile multilateral (OMC),
bilateral ºi unilateral (vezi mai jos cu privire la acordurilor bilaterale de liber schimb ºi
cele de tip „Orice, cu excepþia armelor”).În aºa-numitul „pachet din iulie” (2004) al
„Rundei de Dezvoltare de la Doha”, Uniunea a convenit în sfârºit sã elimine toate
subvenþiile la export, totuºi fãrã sã specifice un calendar. În viitor, pot fi anticipate
fricþiuni comerciale majore în domeniul subvenþiilor interne („caseta verde”).Aici
Uniunea argumenteazã cu putere cã natura „multifuncþionalã” a sectorului sãu agricol
(dezvoltare ruralã, securitate alimentare, bunãstare animalã,,,) justificã finanþarea UE,
deºi mulþi ar putea observa cã „decuplarea” încã nu s-a materializat ºi cã subvenþiile
interne continuã sã distorsioneze producþia agricolã.

Deºi agricultura rãmâne cea mai dificilã chestiune internaþionalã a Uniunii, aceasta are
un interes major în negocierile privind serviciile din cadrul Acordului General pentru
Comerþul cu Servicii (GATS).În prezent, UE este deja cel mai mare exportator ºi
importator mondial de servicii.„Solicitãrile” ºi „ofertele” Uniunii în cursul negocierilor
GATS includ serviciile de telecomunicaþii, financiare, de transport, turistice, juridice,
energetice ºi de mediu. Dupã ce propunerile Comisiei au ajuns la cunoºtinþa publicului
în 2003, chestiunea politizându-se foarte mult, UE a exclus mai explicit negocierile cu
privire la serviciile publice (educaþie, sãnãtate ºi servicii audiovizuale) ºi a subliniat
excepþiile ºi avantajele pentru þãrile în curs de dezvoltare. 

Agricultura ºi serviciile fãcând parte din „programul incorporat” dupã Runda Uruguay,
Uniunea a încercat sã aducã la masa negocierilor OMC câteva chestiuni noi ºi legate de
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comerþ. Printre acestea se numãrã aºa-numitele „chestiuni Singapore” referitoare la
investiþii, concurenþã, achiziþii publice ºi facilitarea schimburilor. Confruntatã cu
opoziþia prelungitã a þãrilor în curs de dezvoltare ºi reticenþa SUA, în final Uniunea a
convenit sã elimine primele trei chestiuni de pe Agenda de la Doha. O imagine similarã
poate fi prezentatã pentru ideea unei „clauze sociale”, deºi ideea de a discuta standarde
internaþionale de muncã în cadrul regimului comercial OMC a apãrut mai puþin
proeminent pe lista de prioritãþi a Europei, în comparaþie cu „chestiunile
Singapore”.Argumentul UE de a aborda preocupãrile de mediu în cadrul OMC a dus
numai la intenþii generale de a analiza relaþia dintre regulile OMC existente ºi obligaþiile
comerciale specifice stabilite în acorduri multilaterale de mediu.

În sfârºit, discursul european referitor la comerþul internaþional se concentreazã în mod
explicit pe beneficiile þãrilor în curs de dezvoltare. Acest rol de mediator între Nord
ºi Sud funcþioneazã bine mai ales în domenii care afecteazã în principal interesele
economice ale SUA, precum disputele foarte politizate asupra TRIPS (licenþierea
obligatorie pentru medicamentele generice) ºi bumbacului (dumping datoritã
subvenþiilor americane).De asemenea, UE subliniazã avantajele ofertelor (de exemplu,
circulaþie temporarã pentru furnizorii de servicii informatice din India) ºi cererilor sale
GATS (cum ar fi serviciile turistice europene în Egipt), precum ºi importanþa
„tratamentului special ºi diferenþiat”.De asemenea ar trebui menþionat cã, de exemplu în
negocierile agricole, existe conflicte de interese între þãrile în curs de dezvoltare mai
mari ºi orientate spre export (þãrile G20, precum Brazilia, Tailanda, Argentina, Africa de
Sud, China) ºi cele mai vulnerabile þãri în curs de dezvoltare. Cele mai multe þãri ACP
aparþin celei de-a doua categorii. Împreunã cu statele nemembre din vecinãtatea
apropiatã, aceste foste colonii obiºnuiau sã aparã în vârful piramidei preferenþiale
europene de relaþii comerciale bilateral.

4.2. Metoda bilateralã

În ultimii cincizeci de ani, Europa a stabilit o reþea complexã de aranjamente comerciale
bilaterale ºi preferenþiale.Rãspunsurile ad-hoc ºi parþiale la consideraþiile istorice,
strategice ºi de politicã externã, în combinaþie cu externalizãrile extinderilor succesive,
au dus la aºa-numitul „bol de spaghete” al relaþiilor comerciale ale UE. Pânã în anii '90
ºi contrar perspectivei multilaterale americane, politica comercialã europeanã era
orientatã în principal cãtre relaþii preferenþiale cu grupul ACP (regimul Lomé) ºi cu
þãrile învecinate (integrare europeanã internã, AELS/SEE, acorduri cu þãrile din
Maghreb/Mashrek).Datoritã tratamentului preferenþial acordat acestor „periferii”,
precum ºi datoritã unei mai mari integrãri în interiorul „centrului” european,
angajamentul Europei faþã de liberalizarea comercialã multilateralã putea fi pusã sub
semnul întrebãrii. Totuºi, la sfârºitul anilor '90, a devenit clar cã temerile legate de o
„Fortãreaþã Europa” protecþionistã erau exagerate.   Dimpotrivã, UE s-a dovedit a fi un
susþinãtor major al continuãrii liberalizãrii în cadrul OMC.

În plus, schema europeanã de relaþii comerciale bilaterale este din ce în ce mai mult
(re)structuratã în conformitate cu cerinþele articolului XXIV OMC privind acordurile de
liber schimb. Trecerea la acorduri care stabilesc o liberalizare reciprocã a „esenþialului”
comerþului se manifestã foarte clar în Acordul de la Cotonou (2000) cu þãrile ACP. Spre
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deosebire de regimul nereciproc de la Lomé, acest acord va institui acorduri de liber
schimb (aºa-numitele acorduri de parteneriat economic – APE) între UE, pe de o parte,
ºi ºase regiuni ACP, pe de altã parte. Numai þãrile cel mai puþin dezvoltate continuã sã
primeascã acces unilateral (nereciproc) la piaþa europeanã în cadrul iniþiativei "Orice, cu
excepþia armelor”7.De asemenea, Uniunea Europeanã este angajatã în acorduri de liber
schimb cu þãrile din Maghreb ºi Mashrek, precum ºi cu þãri în curs de dezvoltare ca
Mexic, Chile, Africa de Sud ºi (în viitorul apropiat) Mercosur ºi Consiliul de Cooperare
al Golfului. Acest activism în privinþa zonelor de liber schimb ilustreazã concurenþa cu
alþii (în special cu SUA) pentru accesul la pieþe de importanþã strategicã.

Este important cã noile aranjamente comerciale ale Europei pot fi considerate
„acorduri OMC+”.Multe aspecte pe care Uniunea încearcã sã le introducã la nivelul
multilateral al OMC (de exemplu, „chestiunile Singapore”, accesul la servicii) sunt
abordate în aceste acorduri bilaterale de liber schimb. Dar ºi aici insistenþa Europei
pentru un pachet cuprinzãtor (inclusiv dialog politic ºi cooperare în alte domenii decât
comerþul) ar trebui sã compenseze concesiile din domeniul agriculturii. De asemenea,
reflectã procesul „eroziunii tarifare” ºi importanþa în creºtere a chestiunilor interne în
defavoarea celor transfrontaliere. 

Aceste chestiuni interne sunt proeminente în relaþiile bilaterale ale Europei cu alte þãri
industrializate, precum SUA, Canada ºi Japonia. Deºi în ceea ce priveºte tarifele, aceste
þãri care beneficiazã de clauza naþiunii celei mai favorizate (MFN) se gãsesc la baza
piramidei preferenþiale a Europei, fãrã îndoialã sunt cei mai importanþi parteneri
comerciali ai Uniunii. Acordurile de recunoaºtere reciprocã dintre UE ºi alte þãri OCDE
atrag o altã formã de integrare economicã decât negocierile tarifare „tradiþionale”.Acest
lucru este adevãrat pentru Acordul veterinar ºi Acordul privind politica în domeniul
concurenþei dintre UE ºi SUA. Aceastã relaþie comercialã transatlanticã se
caracterizeazã în special printr-o interdependenþã economicã puternicã. Din aceastã
perspectivã, conflictele comerciale UE-SUA reflectã nivelul lor ridicat de integrare
reciprocã ºi nu dezacorduri fundamentale cu privire la conþinutul regimului comercial
internaþional. 

În afara componentei comerciale, acordurile bilaterale ale UE conþin ºi elemente mai
generale de „politicã externã” referitoare la dialogul politic (inclusiv clauze privind
drepturile omului), cooperarea pentru dezvoltare (asistenþã financiarã ºi împrumuturi) ºi
cooperarea într-un domeniu larg din alte zone (inclusiv justiþie ºi afaceri interne).O
caracteristicã distinctivã a acordurilor bilaterale ale Europei (precum APE, Consiliul de
Cooperare al Golfului ºi negocierile Mercosur) este accentul pus pe integrarea regionalã
dintre partenerii sãi comerciali. De asemenea, acorduri bilaterale recente au fost
inspirate de preocupãri de stabilizare, de exemplu acordurile de stabilizare ºi asociere
(ASA) cu þãrile din vestul Balcanilor ºi acordurile de asociere euro-mediteraneene
(AAEM).De fapt, ºi procesul de extindere, determinând ridicarea bruscã a þãrilor din
Europa Centralã ºi de Est de la baza la vârful piramidei preferinþelor, ilustreazã
obiectivele de stabilizare ale politicii externe a UE.
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7 Acord prin care UE acceptã un tarif zero pentru toate produsele de export originare din þãrile cel mai puþin
dezvoltate, cu excepþia armelor. 



5. POLITICA DE DEZVOLTARE A UE

5.1. De la dezvoltare prin comerþ...

Politica de dezvoltare a Europei a evoluat în principal în contextul politicii sale
comerciale, În cursul anilor '70, UE s-a aflat în fruntea a douã iniþiative comerciale
majore orientate cãtre Sud. Din 1975, acordul de la Lomé a instituit un cuprinzãtor
pachet de „comerþ ºi ajutor” care, în plus faþã de accesul nereciproc la piaþã, a inclus
mecanisme de asigurare a stabilizãrii exporturilor (Stabex/Sysmin) ºi acorduri privind
produsele primare (cf, protocoalele privind bananele ºi zahãrul).Fondul European de
Dezvoltare (FED) negociat la nivel interguvernamental oferã în mod specific bugete de
ajutoare pentru þãrile ACP. În al doilea rând, Comunitatea a fost prima care a aplicat un
Sistem Generalizat de Preferinþe (SGP), acordând acces unilateral la piaþã tuturor þãrilor
în curs de dezvoltare, începând cu 1971.

Acordul de la Cotonou ºi actualele negocieri APE au încã o largã orientare spre
dezvoltare, chiar dacã cele mai „intervenþioniste” rãmãºiþe ale predecesorului sãu de la
Lomé au dispãrut. Relaþia UE-ACP este de asemenea caracterizatã de un accent din ce
în ce mai ridicat pe drepturile omului, democraþie ºi bunã guvernare. O evoluþie similarã
poate fi observatã în regimul SGP al Europei, cu reduceri tarifare suplimentare pentru
þãrile care îndeplinesc anumite criterii privind mediul ºi drepturile lucrãtorilor sau
pentru þãri care combat producþia ºi traficul de droguri. În timp ce primele acorduri au
fost prea puþin aplicate, regimul referitor la droguri a fost gãsit ilegal de un panel OMC
în 2003.Rãmâne de vãzut dacã noul SGP propus de Europa, împreunã cu un regim de
„dezvoltare durabilã ºi bunã guvernanþã”, recompensând þãrile vulnerabile care respectã
23 de convenþii privind drepturile omului, buna guvernanþã ºi mediul, va avea mai mult
succes,

5.2. ... spre o politicã „UE” de dezvoltare?

În timp ce „traseul comercial” i-a permis de la început Comunitãþii sã desfãºoare o
politicã de dezvoltare orientatã cãtre Sud, a trebuit sã aºteptam pânã la Tratatul de la
Maastricht ca politica „de dezvoltare în sens strict" sã devinã un domeniu autonom în
primul pilon. În plus, deºi se aplicã procedura de codecizie, dezvoltarea este doar o
competenþã partajatã între Comunitate, pe de o parte, ºi statele membre, pe de altã parte
(vezi titlul XX /articolele 177-181 din Tratatul de la Nisa). 

Aceasta ne aduce la un prim clivaj, respectiv dezbaterea privind nivelul integrãrii UE.
Deºi tratatul afirmã cã politica UE de dezvoltare ar trebui sã fie „complementarã
politicilor urmãrite de statele membre", o criticã obiºnuitã este cã cele douã niveluri
uneori se concureazã, în loc sã colaboreze. Insatisfacþia faþã de valoarea adãugatã a
nivelului UE le-a determinat pe unele state membre, precum Marea Britanie, sã
argumenteze în favoarea unei renaþionalizãri a politicii de dezvoltare a Europei. În orice
caz, este evident cã dezvoltarea este încã în general consideratã o continuare a politicii
externe „tradiþionale” a statelor membre. Dar, deºi încercãrile de a „europeniza” acest
domeniu de politicã externã au avut numai rezultate limitate, în prezent UE joacã un rol
mai mare în campania internaþionalã pentru promovarea Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM) ale ONU. 
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Încercãrile de a coordona ºi mãri bugetele de asistenþã oficialã pentru dezvoltare (AOD)
la nivelul UE au avut un succes relativ, deºi media colectivã a Europei de 0,39%
AOD/PIB, departe de obiectivul de 0,7%.Statele membre au convenit recent sã atingã o
medie de 0,56% pânã în 2010.

Dezacordurile cu privire la rolul Comunitãþii faþã de cel al statelor membre sunt legate
ºi de un al doilea clivaj politic, respectiv cu privire la obiectivele politicii de dezvoltare
a UE.Tratatul oferã o descriere largã, prin enumerare, subliniind dezvoltarea durabilã,
integrarea în economia mondialã, reducerea sãrãciei, democraþia ºi drepturile omului.
Documentele recente ºi discursul UE pun accentul pe eradicarea sãrãciei ºi promovarea
ODM. Conform cerinþei de consistenþã, aceste obiective ar trebui de asemenea luate în
considerare în alte domenii UE de formulare a politicilor care afecteazã þãrile în curs de
dezvoltare. În practicã, totuºi, existã anumite temeri cã aceste obiective de dezvoltare
pot fi subordonate altor obiective de politicã, de exemplu în agriculturã (subvenþii pentru
fermierii UE ºi dumping pe pieþele din lumea a treia) sau activitãþilor generale de
politicã externã ale Europei (reorientarea fluxurilor de ajutoare de la þãrile cele mai
sãrace la statele aderente sau partenerii strategici).

Începând cu 2001, EuropeAid este responsabil de punerea în aplicare a instrumentelor
de ajutor extern ale Comisiei, în timp ce ECHO (Oficiul de Ajutor Umanitar) a furnizat
asistenþã de urgenþã victimelor dezastrelor naturale ºi conflictelor armate, începând cu
1992.ECHO finanþeazã ºi coordoneazã operaþiunile umanitare, bazându-se pe
organizaþii neguvernamentale pentru punerea în aplicare.
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CAPITOLUL 26

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII UE COMERCIALE 
ªI DE DEZVOLTARE – EXPERIENÞA POLONIEI

Sebastian Barkowski*

1. INTRODUCERE

Pe 1 mai 2004 Polonia s-a alãturat UE, împreunã cu alte nouã þãri europene. În ziua
aderãrii, peste 80% din comerþul exterior polonez se desfãºura cu societãþi din UE-15
sau din alte state aderente. Este evident cã reglementãrile privind piaþa internã, iar apoi
mãsurile de politicã comercialã ºi de dezvoltare sunt de o importanþã majorã pentru
economia Poloniei. În ciuda acestui evident fenomen statistic, rolul comerþului exterior
al UE pentru Polonia nu poate fi subestimat. Utilizarea responsabilã a instrumentelor
oferite statelor membre UE de politicile comercialã ºi de dezvoltare poate duce în mod
clar la mãrirea competitivitãþii companiilor lor. Acestea le pot proteja de activitãþi
economice inechitabile ale unor terþe þãri ºi pot promova un acces mai bun la pieþele
acestora. Totuºi, pentru a profita pe deplin de aceste posibilitãþi, statele membre UE
(mai precis, administraþiile centrale ale acestora) trebuie sã ºtie ce sectoare economice
ale þãrilor terþe pot fi influenþate când utilizeazã mãsuri comerciale ºi de dezvoltare UE
ºi cum se pot folosi aceste mãsuri.

Obiectivul acestei lucrãri este de a prezenta principalele probleme cu care s-a confruntat
Polonia în perioada negocierilor de aderare la UE ºi ca observator activ în perioada de
preaderare, precum ºi problemele cu care se confruntã în prezent ca stat membru
„novice” al UE de la 1 mai 20041.

2. NEGOCIERILE CU UE ÎN CAPITOLUL „RELAÞII EXTERNE”

În cursul negocierilor de aderare, aspectele de comerþ ºi dezvoltare au fost incluse în al
26-lea capitol de negociere intitulat „Relaþii externe”. Poziþia de negociere a Poloniei în
acest domeniu a fost adoptatã de Consiliul de Miniºtri pe 10 decembrie 1998 (ºi
modificatã ulterior pe 6 februarie 2001). Polonia a acceptat în întregime ºi s-a declarat
pregãtitã sã punã în aplicare acquis-ul în acest domeniu începând cu data aderãrii
(stabilitã iniþial la 31 decembrie 2002). Aceasta înseamnã cã nu au fost cerute perioade
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de tranziþie. Polonia a subliniat numai trei aºa-numite „probleme tehnice”:

• Lista angajamentelor GATS;
• Integrarea listei Acordului OMC privind textilele ºi articolele de îmbrãcãminte

(ATC);
• Contingentul de import la textile ºi articole de îmbrãcãminte.

Motivul accentuãrii acestor domenii specifice era de naturã pur economicã ºi practicã.
Relaþiile de export ºi import ale Poloniei în domeniile menþionate mai sus difereau mult
de cele ale statelor membre UE-15. Introducerea lor imediatã ar fi putut avea efecte
negative asupra agenþilor economici polonezi. Totuºi, datoritã unor circumstanþe
„externe”, aceste „probleme tehnice” au dispãrut. Consolidarea angajamentelor GATS a
fost amânatã în general. Comisia efectueazã de-abia acum consolidarea (la jumãtatea
anului 2005) pentru întreaga UE-25. În ceea ce priveºte textilele ºi articolele de
îmbrãcãminte (atât ATC, cât ºi contingentul de import), problema Poloniei era legatã în
primul rând de data planificatã pentru aderare, 1 ianuarie 2003. Pe la jumãtatea anului
2002, data aderãrii a fost amânatã pentru 1 mai 2004. În plus, s-a programat ca la 1
ianuarie 2005 întregul sistem OMC de gestionare a comerþului cu textile ºi articole de
îmbrãcãminte sã fie transformat într-un sistem „simplu”, similar celui aplicabil altor
produse industriale. În consecinþã, s-a convenit cã nu era necesar sã se modifice
substanþial regimul de import al UE pentru numai 7 luni2.

În domeniul relaþiilor comerciale externe, principalele cerinþe din timpul negocierilor de
aderare au provenit de la UE. Comisia a subliniat câteva zone cheie care erau
supravegheate îndeaproape, în special prin rapoarte de monitorizare anuale:

• Renegocierea sau renunþarea la acorduri comerciale internaþionale (atât
preferenþiale, cât ºi tip MFN). Polonia a renunþat la (sau, ca în cazul CEFTA, s-a
retras din) aproximativ 120 de acorduri. Au fost lansate renegocieri în cazul unui
singur acord comercial, Tratatul de prietenie, comerþ ºi navigaþie cu Japonia, dar
acestea încã nu s-au finalizat3;

• Renegocierea sau renunþarea la acorduri de investiþii internaþionale. Polonia
nu a renunþat la nici un astfel de acord, datoritã faptului cã acorduri similare (tip
OCDE) au fost încheiate de majoritatea statelor membre UE-15. Deoarece
aspectele referitoare la investiþiile strãine þin de competenþele partajate ale
Comunitãþii ºi statelor membre, Polonia (împreunã cu alte state membre) aºteaptã
o abordare comunã a Comisiei în acest domeniu. Douã acorduri încheiate de
Polonia (Tratatul bilateral de investiþii cu SUA ºi Acordul de protecþie a
investiþiilor strãine cu Canada) au fost supuse renegocierii. Acordul cu SUA a
fost modificat cu succes. Negocierile cu Canada sunt încã în curs de desfãºurare;
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2 De fapt, unele contingente de import UE ºi sistemul UE de licenþe de import au fost uºor modificate pentru
a pãstra importurile tradiþionale ale firmelor poloneze.
3 În cazul Tratatului de prietenie, comerþ ºi navigaþie cu Japonia (ca ºi în cazul Tratatului bilateral de investiþii
cu SUA ºi al Acordului de protecþie a investiþiilor strãine cu Canada), negocierile au fost desfãºurat de
Comisia Europeanã la cererea ºi în numele tuturor statelor aderente ºi candidate care erau semnatare ale unor
tratate similare cu aceste pãrþi.



• Aderarea la OMC ºi Acordul privind achiziþiile publice (AAC). La începutul
negocierilor de aderare la UE, Comisia a insistat asupra aderãrii rapide a Poloniei
la AAC, forþând astfel ajustarea rapidã a reglementãrilor privind achiziþiile
publice la standardele internaþionale (similare celor din UE) ºi asigurând
deschiderea pieþei de achiziþii a guvernului polonez pentru companiile din UE ºi
alþi membri AAC. Politica Poloniei în domeniul achiziþiilor publice era de a þine
cât se poate de mult piaþa închisã pentru concurenþii externi (în cazul UE, pânã la
sfârºitul perioadei de 10 ani prevãzutã în Acordul European, respectiv pânã la
sfârºitul lunii februarie 2004). Aderarea la AAC a fost amânatã la rândul sãu ºi a
devenit efectivã numai dupã aderarea la UE4;

• Mãsuri de apãrare comercialã. Pentru a se pregãti de aderare, Polonia a declarat
cã va stabili deja din perioada de preaderare un sistem de apãrare comercialã
(cuprinzând reguli, dar nu ºi mãsuri individuale) similar celui din UE. Acest lucru
s-a realizat prin intermediul legilor adoptate în 20015. În privinþa mãsurilor
individuale, toate mãsurile impuse de Polonia au fost eliminate în data aderãrii.
Toate mãsurile impuse de UE erau aplicabile de la data aderãrii ºi asupra
importurilor Poloniei6, cu excepþia celor impuse asupra importurilor din Polonia,
care au fost abolite datoritã aderãrii7. În cazul anumitor mãsuri UE de apãrare
comercialã afectând importul de bunuri esenþiale pentru Polonia ºi a cãror import
nu era limitat în perioada de preaderare (de exemplu, componenþi de îngrãºãminte
agricole importaþi din Rusia ºi Ucraina), au fost adoptate mãsuri tranzitorii
specifice. Negocierile cu privire la aceste mãsuri s-au desfãºurat în sãptãmânile
anterioare aderãrii ºi au continuat chiar dupã data aderãrii;

• Articolele ºi tehnologiile cu dublã utilizare. În general, sistemul de control al
exporturilor de bunuri ºi tehnologii cu utilizare atât civilã, cât ºi militarã, a fost
aliniat încã dinaintea aderãrii (în 2000). Totuºi, pânã în ultima zi au rãmas câteva
discrepanþe minore în privinþa listei acestor articole ºi tehnologii. Numai în ziua
aderãrii a intrat în vigoare în Polonia Regulamentul Consiliului care stabilea
aceastã listã.

Alte douã chestiuni au fost prezente în aproape toate rapoartele de monitorizare ale
Comisiei, subliniind importanþa acestora pentru UE ºi o pregãtire destul de bunã a
Poloniei. Acestea erau sistemul creditelor de export8 ºi coerenþa ansamblului politicii
Poloniei faþã de UE în interiorul forumului OMC.
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4 Deoarece dispoziþiile AAC cad în competenþa unicã a Comunitãþii, Comisia a realizat toate ajustãrile
necesare; de fapt, dispoziþiile privind achiziþiile publice din tratatele de aderare cu cei zece membri noi au fost
introduse (cu mici schimbãri) pe listele angajamentelor AAC ale Comunitãþii Europene.
5 Sistemul de apãrare comercialã al UE se bazeazã pe regulamente cu aplicare directã, aceasta însemnând cã
toate reglementãrile statelor aderente din acest domeniu trebuiau eliminate cel mai târziu la data aderãrii.
6 Datoritã faptului cã mãsurile UE sunt impuse asupra importurilor care intrã pe piaþa internã ºi fiindcã toate
noile state membre fac parte in piaþa internã începând cu 1 mai 2004.
7 În urma acordului verbal dintre Polonia ºi UE de la mijlocul anului 2003, UE nu a mai lansat noi investigaþii
împotriva Poloniei în cursul ultimului an înainte de aderare.
8 Sistemul creditelor de export este singurul element din domeniul comerþului exterior ºi dezvoltãrii din UE
care se bazeazã pe directive, nu pe regulamente.



3. PROBLEME DE POLITICÃ COMERCIALÃ EXTERNÃ APÃRUTE ÎN
POLONIA DUPÃ ADERAREA SA LA UE

Deºi negocierile de aderare în capitolul „Relaþii externe” au mers destul de fluent ºi fãrã
obstacole majore, unele probleme au apãrut la scurt timp de la aderare. În mod ideal,
aceste probleme ar fi trebuit rezolvate în perioada de preaderare. Totuºi în acea perioadã
nu fuseserã identificate de Polonia ca fiind o problemã. Au fost afectate urmãtoarele
domenii:

• Adoptarea Tarifului Vamal Comun. Polonia nu a solicitat schimbãri în aceastã
privinþã ºi nu a efectuat ajustãri, aceasta însemnând cã la 1 mai 2004 tariful vamal
mediu aplicabil la importurile de bunuri din þãri terþe a scãzut cu aproximativ
douã treimi. Totuºi, tarifele pentru anumite bunuri, destul de importante pentru
economia polonezã (ca ºi pentru cea a altor noi state membre), au crescut. În
principal, a fost vorba de trei produse: semifabricate din aluminiu9, banane ºi
orez. Polonia îºi pusese speranþa în compensaþiile (în principal scãderea tarifelor)
pe care UE trebuie sã le acorde conform regulilor GATT. Totuºi Comisia nu a
dorit sã acorde aceste compensaþii.;

• În cazul aluminiului, cele mai multe companii din UE nu sunt interesate de
importurile ieftine de semifabricate de la vecinii estici ai UE (o sursã tradiþionalã
de importuri pentru Polonia), deoarece acestea fie importã aluminiu brut, fie
semifabricate din zona de liber-schimb AELS (în special Norvegia);

• În cazul orezului, tarifele vamale ridicate ale UE sunt legate de organizarea
internã a pieþei, sprijinind producãtorii interni (în principal din Italia);

• În cazul bananelor, regimul actual de import al UE, bazat pe diverse contingente
de import ºi aºa-numiþi importatori „tradiþionali” ºi „netradiþionali”, este
organizat pentru a sprijini producãtorii ACP, nu exportatorii din „zona dolarului”
a Americii Latine, care sunt principalii furnizori ai pieþei poloneze. Acest sistem
urmeazã a fi schimbat în 2006, dar negocierile cu privire la nivelul tarifului vamal
sunt încã în desfãºurare10;

• Sistemul generalizat de preferinþe (SGP). SGP constituie cadrul aspectului
comercial ale politicii de dezvoltare a UE. În cursul negocierilor de aderare,
Polonia a declarat cã se va alinia treptat la sistem, în special în ceea ce priveºte
preferinþele pentru þãrile cel mai puþin dezvoltate. Alinierea deplinã a fost atinsã
numai în momentul aderãrii, când Regulament SGP a intrat în vigoare în Polonia.
Totuºi, ceea ce este mult mai important pentru toate noile state membre UE se
referã la schimbãrile din SGP al UE însuºi, reflectând nivelul de dezvoltare diferit
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9 Semifabricatele din aluminiu sunt de fapt singurul exemplu de semifabricate pentru care Tariful Vamal
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al UE-15 în comparaþie cu UE-25. Aceste schimbãri nu au fost solicitate înainte
de aderare. În consecinþã, sistemul a rãmas neschimbat în forma conceputã de
fosta UE-15. Nu au fost solicitate schimbãri dupã 1 mai 2004, în principal
datoritã faptului cã SGP actual urmeazã a fi înlocuit de la mijlocul lui 2005, iar
lucrãrile privind noul sistem au început deja în vara anului 2004;

• Aderarea la acordurile internaþionale încheiate de UE ºi statele membre ale
acesteia (acorduri „mixte”). În conformitate cu tratatul de aderare, Polonia
trebuia sã adere la toate aceste acorduri prin intermediul unor „protocoale
adiþionale” care urmau a fi negociate de Comisie în numele tuturor statelor
membre curente ºi aderente. Pânã la intrarea în vigoare a acestor protocoale,
acordurile urmeazã a fi aplicate de noile state membre în mod provizoriu. În ceea
ce priveºte dispoziþiile „politice” ale acordurilor, acestea nu necesitat schimbãri
substanþiale. Totuºi, dispoziþiile referitoare la comerþ (în special cele stabilind
preferinþe bilaterale) au fost subiectul unor negocieri. În majoritatea cazurilor,
negocierile s-au desfãºurat ºi încheiat înainte de aderarea oficialã a noilor state
membre UE, când acestea erau numai observatori activi (însemnând cã nu aveau
puterea realã de a influenþa procesul ºi doar învãþau cum sã se „poarte” în
sistemul decizional al UE). În consecinþã, câteva dispoziþii ale protocoalelor nu
corespund prioritãþilor Poloniei, în special în ceea ce priveºte produsele agricole
sensibile11;

• Aderarea la acordurile comerciale internaþionale încheiate de UE. Acestea
sunt acorduri care reglementeazã comerþul de produse siderurgice cu anumite
state din CSI. Aceste acorduri sunt de competenþa exclusivã a Comunitãþii ºi nu
au fost necesare ajustãri juridice în urma aderãrii. Totuºi, deoarece importul de
produse siderurgice de la vecinii estici ai UE este de mare importanþã pentru
economia polonezã, extinderea contingentelor prevãzute în acorduri a fost
esenþialã. Ajustãrile necesare s-au realizat în primele luni de la aderare, pentru a
evita o distorsionare a producþiei siderurgice a Poloniei.

Þinând cont de evoluþiile din cursul procesului de negociere ºi de perioada în care
Polonia a avut statutul de observator activ, s-a dovedit cã aspectele care iniþial au fost
considerate problematice înainte de aderare nu s-au dovedit a fi cele mai dificile. De
fapt, cele mai complicate probleme au început sã aparã dupã aderare.
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CAPITOLUL 27

TRANSPUNEREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE 
A POLITICII COMERCIALE ªI DE DEZVOLTARE 

A UE – COSTURI ªI BENEFICII PENTRU ROMÂNIA

Florin Bonciu*

1. INTRODUCERE

Integrarea României într-un spaþiu economic precum cel al Uniunii Europene, în special
adoptarea ºi punerea în aplicare a politicii comerciale ºi de dezvoltare a UE, presupune
anumite costuri ºi beneficii. În mod normal, beneficiile ar trebui sã fie mai mari decât
costurile, dar un astfel de calcul se bazeazã pe probabilitãþi ºi circumstanþe ce se pot
schimba în timp.

În principiu, în domeniul politicii comerciale, UE a fãcut tot ce s-a putut pentru a
maximiza oportunitãþile create pentru România ca þarã aderentã prin dispoziþii precum
reducerea asimetricã ºi eliminarea taxelor vamale. Dar valorificarea acestor oportunitãþi
a depins în întregime de deciziile ºi politicile României, precum ºi de capacitatea
României de a fi competitivã pe piaþa internã a Uniunii Europene.

În ceea ce priveºte faþeta de dezvoltare a politicii comerciale a UE, lucrurile sunt
diferite. Politica de dezvoltare a UE are obiectivul de a sprijini þãrile în curs de
dezvoltare prin intermediul a diverse beneficii comerciale oferite acestor naþiuni, de
exemplu, Sistemul Generalizat de Preferinþe (SGP), iniþiativa „Orice, cu excepþia
armelor” sau acordarea de preferinþe asimetrice. Aceste iniþiative au fost luate din
perspectiva de „donator”, iar acest lucru este normal, întrucât cele mai multe din statele
membre actuale ale UE sunt considerate economii dezvoltate.

Deoarece mediul se schimbã în interiorul ºi exteriorul României, acest capitol se va
concentra pe costurile ºi beneficiile punerii în aplicare a politicii comerciale ºi de
dezvoltare a UE pentru perioada de dupã aderare, când România va deveni un stat
membru al UE1.

2. COSTURILE ªI BENEFICIILE PARTICIPÃRII DEPLINE A ROMÂNIEI LA
POLITICA COMERCIALÃ ªI DE DEZVOLTARE A UE

Costurile ºi beneficiile legate de adoptarea deplinã a politicii comerciale a UE implicã
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relaþiile cu douã grupuri diferite de þãri:

• Celelalte state membre ale UE;
• Þãrile terþe, respectiv statele nemembre, printre care se numãrã atât economii

dezvoltate (precum SUA sau Japonia), cât ºi þãri în curs de dezvoltare - unele dintre
acestea beneficiind de preferinþe comerciale din partea UE, precum þãrile ACP.

2.1. Costuri

Dupã aderarea României la UE vor avea loc anumite schimbãri semnificative în
domeniul comerþului ºi dezvoltãrii2. Printre aceste schimbãri se numãrã:

• Adoptarea completã a politicii comerciale a UE: România va transfera
Comunitãþii toate atribuþiile din domeniul respectiv. Totuºi, politica comercialã a
UE este conceputã pentru întregul spaþiu al UE. Datoritã nivelului diferit de
dezvoltare ºi a structurii diferite a economiei româneºti în comparaþie cu media
UE, preferinþele politicii comerciale ale UE nu vor reprezenta pe deplin interesele
comerciale ale României, ceea ce înseamnã mult mai puþine posibilitãþi de
protecþie comercialã pentru produsele româneºti. Aceastã ipotezã este susþinutã
de faptul cã PIB-ul pe locuitor al României reprezintã 28% din media UE-25;

• Eliminarea barierelor comerciale în cadrul uniunii vamale extinse ºi
adoptarea de cãtre România a tarifului extern comun (TEC) al UE: Protecþia
comercialã globalã va scãdea în comparaþie cu perioada de preaderare, ceea ce se
va datora adoptãrii TEC. Taxele vamale aplicate în baza clauzei naþiunii celei mai
favorizate vor scãdea în medie de la 18,6% la 6,3%, de la 30% la 16,2% pentru
produsele agricole ºi de la 15,4% la 3,6% pentru produsele industriale. Pentru
unele firme româneºti, în special întreprinderile mici ºi mijlocii, creºterea
concurenþei poate crea dificultãþi substanþiale ºi chiar riscul falimentului;

• Negocierea unei liste de angajamente comune faþã de OMC: Extinderea
uniunii vamale va trebui efectuatã în conformitate cu normele prevãzute în
articolele XIV ºi XVII din GATT, ceea ce înseamnã cã extinderea:

• nu trebuie sã conducã la o protecþie tarifarã mai ridicatã decât înainte de
extindere;

• nu trebuie sã aibã un impact negativ asupra importurile din þãri terþe.

România va renunþa la lista sa de angajamente din cadrul GATT ºi va negocia
împreunã cu UE extinsã o nouã listã, valabilã pentru toþi membrii noii uniuni
vamale. Dupã cum s-a menþionat anterior, datoritã diferenþelor în nivelul general
de dezvoltare ºi structura economiei româneºti faþã de media UE, aceste liste noi
pot sã nu corespundã în întregime intereselor României. De asemenea, acest fapt
poate duce la cereri de mãsuri compensatorii din partea unor terþi – în cadrul
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OMC – care pot fi afectaþi de aceastã schimbare a angajamentelor României în
cadrul OMC;

• România ºi politica de dezvoltare a UE: România devine un donator de
preferinþe la acelaºi nivel ca UE, de exemplu, în cadrul SGP sau al Acordului
Cotonou;

• Costuri datorate creºterii capacitãþii de control la noile frontiere vamale ale
UE din România: Printre acestea se numãrã costuri tehnice (de exemplu,
echipamente, IT, etc.), dar ºi o reducere a personalului vamal datoritã eliminãrii
controalelor vamale pentru comerþul intracomunitar;

• Reducerea veniturilor bugetare datoritã eliminãrii taxelor vamale: Aceastã
reducere are 2 componente: reducerea taxelor vamale ca atare ºi faptul cã toate
taxele vamale colectate la frontierele României sunt transferate bugetului
comunitar.

2.2. Beneficii

Beneficiile legate de adoptarea politicii comerciale a UE dupã aderarea României la UE
se referã la:

• Oportunitãþile ce rezultã dintr-un acces mai bun la pieþele þãrilor terþe
datoritã acordurilor preferenþiale ale UE cu aceste þãri: România îºi poate
utiliza experienþa sa tradiþionalã cu þãrile în curs de dezvoltare pentru a deveni un
partener important pentru þãrile ACP;

• Ameliorarea poziþiei României în cadrul OMC ca parte a UE: Totuºi acest
beneficiu se poate materializa numai în mãsura în care nivelul de dezvoltare ºi
structura economiei României devin similare mediei UE;

• Diversificarea ofertei pe piaþa româneascã: Deºi acest aspect este în principal
pozitiv pentru consumatorul român, poate duce la deficite comerciale
semnificative în cazul în care exporturile româneºti nu sunt suficient de
competitive;

• Creºterea mobilitãþii factorilor de producþie, în special a investiþiilor strãine
directe: Se anticipeazã cã mobilitatea crescutã a factorilor de producþie va
reprezenta cel mai mare impact pozitiv;

• Reduceri ale costurilor datoritã economiilor de scarã: Accesul liber la o piaþã
mult mai mare – un spaþiu unic european – poate ajuta firmele româneºti sã
realizeze mult-doritele economii de scarã.

Cercetãrile au arãtat cã în cazul integrãrii României în UE, pe perioada 2003-2015
comerþul exterior al acesteia va creºte de 3,6 ori în cazul exporturilor ºi de 2,8 ori în
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cazul importurilor. Pentru cazul ipotetic al neintegrãrii în UE, comerþul exterior al
României va creºte de 2,4 ori în cazul exporturilor ºi de 1,8 ori în cazul importurilor.
Aceste rezultate dovedesc impactul pozitiv al integrãrii României în ceea ce priveºte
comerþul ºi dezvoltarea. 

3. CONCLUZII

Atât abordãrile teoretice, cât ºi simulãrile econometrice aratã cã aderarea la UE ºi astfel
transpunerea ºi punerea în aplicare a politicii comerciale ºi de dezvoltare a UE sunt în
principal pozitive. 

Aceste aºteptãri trebuie ponderate de faptul cã în timp ce costurile sunt reale (vor apãrea
oricum), beneficiile sunt potenþiale, depinzând de mulþi factori interni ºi externi ºi vor
deveni vizibile numai pe termen mediu ºi lung. 
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POLITICA EXTERNÃ 
DE SECURITATE COMUNÃ A UE





CAPITOLUL 28

POLITICA EXTERNÃ DE SECURITATE 
ªI DE APÃRARE COMUNÃ A UE

Fulvio Attinà*

1. INTRODUCERE

Politica externã este asociatã suveranitãþii statului, constând în capacitatea guvernelor
de a lua ºi aplica mãsuri ºi politici în strãinãtate pentru promovarea valorilor ºi
intereselor naþionale. Aceastã capacitate depinde de resurse, precum cele diplomatice,
militare ºi economice, care aparþin statelor. Utilizarea acestui concept în cazul unei
entitãþi nesuverane ºi non-statale precum Uniunea Europeanã (UE), genereazã
scepticism ºi neîncredere, deoarece aceastã entitate este consideratã ca neavând nici
capacitatea de a lua decizii la nivel central, nici resursele corespunzãtoare. 

Totuºi, UE a dobândit în mod treptat capacitatea de a lua decizii legate de lumea
exterioarã, precum ºi capacitatea de a desfãºura activitãþi de politicã externã. În prezent,
acest statut al UE este descris în mod convenþional prin acronimul compus PESC/PESA,
respectiv politica externã ºi de securitate comunã (PESC) ºi politica europeanã de
securitate ºi apãrare (PESA). Mai precis, PESC/PESA reprezintã acþiunile ºi poziþiile
comune ale instituþiilor ºi statelor membre UE faþã de aspectele ºi problemele politice
din lumea exterioarã. 

PESC ºi PESA au un istoric separat ºi reglementãri diferite. Trecutul primei politici este
mai îndelungat ºi mai bogat decât al celei din urmã. În consecinþã, ºi structurile ºi
procedurile decizionale ale PESC sunt mai dezvoltate decât cele ale PESA. Deºi în
prezent existã elemente de suprapunere ale celor douã politici, fiind în desfãºurare ºi un
proces de convergenþã, este mai bine sã le prezentãm separat.

2. POLITICA EXTERNÃ ªI DE SECURITATE COMUNÃ (PESC)

2.1. Evoluþia istoricã

PESC cuprinde acþiuni de cooperare

• întreprinse de instituþiile UE în numele tuturor statelor membre faþã de þãri terþe
ºi organisme internaþionale;

• orientate spre obiectivul specific de a interveni în realitãþile, problemele ºi
procesele sistemului mondial; ºi
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• devenite operaþionale prin intermediul unei varietãþi de activitãþi ºi instrumente,
precum dialogul politic, programele de cooperare ºi operaþiunile de menþinere a
pãcii. 

Þinând cont de natura complexã a UE (respectiv coexistenþa UE ºi CE), nu este
surprinzãtor cã, dupã cum remarcã Michael Smith1, în PESC sunt întreþesute trei
straturi:

În primul rând, stratul Comunitãþii Europene, respectiv dimensiunea economicã a
politicii externe europene. 

În al doilea rând, putem menþiona stratul Uniunii Europene care, pânã la Actul Unic
European din 1988, consta din coordonarea neoficialã a politicilor externe ale statelor
membre în cadrul procesului Cooperãrii Politice Europene (CPE). Aceastã direcþie de
dezvoltare a fost ulterior oficializatã ºi actualizatã de Tratatul privind Uniunea
Europeanã ºi modificãrile sale, începând cu 1992.

Al treilea strat este cel naþional, respectiv politicile externe separate ale statelor membre,
care se aflã din ce în ce mai mult sub influenþa instituþionalã a politicii externe a UE. 

Acþiunile PESC sunt rezultatul cooperãrii dintre statele membre UE în situaþii în care
considerã cã nu au interese identice, convenind sã-ºi ajusteze politicile externe în funcþie
de poziþiile celorlalþi2. S-a dezvoltat o relaþie reciprocã între cooperarea statelor membre
în domeniul politicii externe ºi procesul de construcþie instituþionalã a PESC. 

Procesul de instituþionalizare a cooperãrii de politicã externã între þãrile europene poate
fi urmãrit de la începutul anilor '70. Pe scurt, în acest proces se disting douã etape. Etapa
Cooperãrii Politice Europene, din 1970 pânã în 1993, ºi etapa ulterioarã a PESC, aflatã
încã în evoluþie. 

Cele mai importante date ºi evenimente ale etapei Cooperãrii Politice Europene sunt
urmãtoarele:

• Raportul Davignon din 1970 a creat procesul de Cooperare Politicã Europeanã
pentru a asigura înþelegerea reciprocã ºi pentru a întãri solidaritatea statelor
membre în chestiuni internaþionale. 

• Un alt important eveniment istoric a fost decizia Consiliului European de la
Copenhaga din 1973, care urmãrea stabilirea unor abordãri comune ºi punerea în
aplicare a unei diplomaþii concertate. 

• Decizia Consiliului European de la Stuttgart din 1983 îndemna la includerea
aspectelor politice ºi economice ale securitãþii în cadrul CPE. 

• ªi, în sfârºit, Actul Unic European din 1986 a inclus în tratat cooperarea
europeanã în domeniu politicii externe. În cursul acestei etape, politicile externe
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ale þãrilor vest-europene au fost supuse unui proces de armonizare în baza unor
acorduri informale, fãrã structuri oficiale permanente.

O scurtã cronologie a etapei PESC constã în urmãtoarele date ºi evenimente:

• În 1992, Tratatul privind Uniunea Europeanã a consacrat naºterea politicii externe
ºi de securitate comune (PESC).

• Tratatul de la Amsterdam din 1997 a îmbunãtãþit construcþia PESC prin
extinderea numãrului de instrumente comune ºi prin dezvoltarea procedurilor
decizionale. 

• Consiliul European de la Helsinki din 1999 a luat decizii care au consolidat
politica de securitate ºi apãrare comunã.

• Din 2000 pânã în 2004, reuniunile Consiliului European au dezvoltat planul
construirii unor capacitãþi militare ºi civile europene pentru gestionarea crizelor.

• În final, în 2004, Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa cuprinde
importante articole privind dezvoltarea atât a dimensiunii politice, cât ºi a celei
de apãrare a PESC/PESA.

Deºi criticii spun cã procesul a fost lent, cu puþine realizãri de substanþã, în ultimii
doisprezece ani procesul de construire a PESC s-a dezvoltat în mod constant ºi a generat
rezultate importante. Marea varietate a preferinþelor ºi anticipãrilor naþionale în privinþa
PESC poate explica ritmul lent de dezvoltare a acestui domeniu. Guvernele ºi opinia
publicã din statele europene au atitudini diferite, uneori schimbãtoare, asupra PESC.
Guvernele cu capacitãþi puternice în domeniu sprijinã în mai micã mãsurã integrarea
supranaþionalã în chestiuni externe ºi de securitate decât guvernele cu capacitãþi reduse
pe plan extern. Guvernele þãrilor în care identificarea cu Europa este puternicã sprijinã
în mai mare mãsurã integrarea supranaþionalã a politicii externe ºi de securitate decât
guvernele þãrilor cu o slabã identificare europeanã. Totuºi existã studii3 care ajung la
concluzii opuse: guvernele care sprijinã PESC nu sunt neapãrat conformiste, slabe,
europenizate sau federale. 

Pentru a explica apariþia ºi dezvoltarea politicii externe comune, este mai bine sã luãm
în considerare factori mai largi, precum:

• Convergenþa intereselor, identitãþilor ºi anticipãrilor þãrilor europene, care a
crescut în cursul anilor, în urma procesului de integrare economicã;

• Preferinþa pentru politica de scarã ºi în domenii ca politicile externe ºi de
securitate, datoritã efectului interdependenþei mondiale ºi procesului intensiv de
globalizare;

• Presiunea aºteptãrilor actorilor externi; ºi
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• Dezvoltarea multilateralismului. 

2.2. Instrumentele PESC

Tratatele ºi practica au dezvoltat sistemul instituþional al PESC, precum ºi procesul
decizional al acestuia. Articolul 12 din Tratatul UE defineºte instrumentele PESC în
felul urmãtor:

• Principii ºi linii directoare generale;

• Strategii comune, de pus în aplicare de Uniune în domenii în care statele
membre au importante interese comune;

• Acþiuni comune, pentru adresarea unor situaþii specifice unde este necesarã
acþiunea operaþionalã a Uniunii;

• Poziþii comune, pentru definirea abordãrii UE faþã de o anumitã chestiune de
naturã geograficã sau tematicã; precum ºi cooperarea sistematicã între statele
membre.

2.3. Actorii PESC ºi procesul decizional

Deciziile referitoare la aceste instrumente PESC cad în sarcina instituþiilor PESC.
Acestea sunt Consiliul European, care defineºte liniile directoare generale, ºi Consiliul,
care adoptã deciziile necesare pentru definirea ºi punerea în aplicare a PESC în baza
liniilor directoare generale. Un alt actor este Înaltul Reprezentant PESC, care contribuie
la pregãtirea deciziilor ºi asigurã punerea în aplicare a acestora. Comitetul politic ºi de
securitate (CPS) monitorizeazã situaþia internaþionalã, transmite avize Consiliului,
monitorizeazã punerea în aplicare a politicilor convenite, exercitã controlul politic ºi
pregãteºte orientarea strategicã a operaþiunilor de gestionare a crizelor. Comisia susþine
propunerilor Înaltului Reprezentant, iar Parlamentul European poate pune întrebãri sau
face recomandãri. În general, Parlamentul European are un rol scãzut în acest domeniu.
Statele membre se asigurã cã politicile naþionale ale acestora sunt în conformitate cu
cele ale UE ºi îºi coordoneazã acþiunile în organizaþiile internaþionale ºi la conferinþele
internaþionale.

3. POLITICA EUROPEANÃ DE SECURITATE ªI APÃRARE (PESA)

3.1. Evoluþia istoricã

Procesul nou ºi dificil de construire a politicii de apãrare comune urmãreºte sã realizeze
aºa-numitul „obiectiv global” stabilit de Consiliul European în 1999. Acest obiectiv
constã în a dota UE cu capacitãþi militare ºi civile de gestionare a crizelor, cunoscute ºi
ca misiuni Petersberg, dupã numele deciziei din 1994 a Uniunii Europei Occidentale.
Organele militare ºi civile ale PESA, regulile de funcþionare ale acestora, precum ºi
acordurile care guverneazã relaþiile PESA cu NATO ºi statele terþe au fost elaborate
dupã Tratatul de la Amsterdam (1997), într-un proces continuu de negociere.
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3.2. Actorii PESA ºi procesul decizional

Deciziile PESA cad în sarcina Consiliului European, Consiliului ºi Înaltului
Reprezentant. În plus, alte trei organisme importante pregãtesc deciziile ºi sunt
implicate în punerea lor în aplicare. Acestea sunt:

• Comitetul politic ºi de securitate (CPS), format din directorii politici ai
ministerelor afacerilor externe ale statelor membre, care exercitã controlul politic
ºi pregãteºte orientarea strategicã a rãspunsului militar al UE la o crizã, propune
Consiliului obiectivele politice ale Uniunii într-o situaþie de crizã ºi recomandã
un set de opþiuni;

• Comitetul Militar al UE (EUMC), compus din ºefii Statelor Majore ale
armatelor statelor membre, care este responsabil cu furnizarea de consiliere
militarã ºi recomandãri cãtre CPS în privinþa tuturor chestiunilor militare din UE,
ºi care îndrumã din punct de vedere militar toate activitãþile militare din cadrul
UE; ºi

• Statul Major Militar al UE (EUMS), compus din cetãþeni ai statelor membre ºi
care efectueazã operaþiuni de avertizare timpurie, evaluare a situaþiei ºi
planificare strategicã, inclusiv identificarea forþelor naþionale ºi multinaþionale
europene, ºi care pune în aplicare politicile ºi deciziile luate de EUMC.

În prezent, capacitãþile militare ale PESA constau în unitãþi militare numite grupuri de
luptã. Un grup de luptã se bazeazã pe o forþã de dimensiunea unui batalion (1500
militari), cuprinzând mai multe arme, întãrit cu elemente de sprijin de luptã. Acesta ar
putea fi format de o naþiune cadru sau de o coaliþie multinaþionalã a statelor membre.
Fiecãrui grup de luptã îi este asociatã o bazã ºi elemente prestabilite de transport ºi
logisticã. Statele membre s-au angajat sã creeze 13 grupuri de luptã UE, complet
operaþionale pânã în 2007. Grupurile de luptã sunt capabile sã lanseze o operaþiune în
termen de 5 zile de la aprobarea Consiliului ºi sã efectueze simultan douã operaþiuni pe
o perioadã maximã de 120 de zile, cel mai târziu 10 zile de la decizia UE, drept rãspuns
la o crizã sau o cerere urgentã a ONU.

Capacitãþile civile ale PESA sunt operaþionale în patru zone prioritare: operaþiuni de
poliþie, stat de drept, administraþie civilã ºi protecþie civilã. Operaþiunile legate de
capacitãþile civile cad în sarcina Comitetului de gestionare civilã a crizelor. În plus, a
fost creatã recent celula civilã ºi militarã a UE, pusã sub responsabilitatea Înaltului
Reprezentant. Celula va asista la coordonarea operaþiunilor civile ºi va avea
responsabilitatea de a genera capacitatea de planificare ºi desfãºurare a unei operaþiuni
militare UE autonome.

La pregãtirea deciziei de a interveni într-o crizã iau parte Înaltul Reprezentant ºi ºefii
Statelor Majore. Aceºtia pregãtesc un document cu privire la posibilele acþiuni militare,
juridice ºi de poliþie. În baza acestui document, Consiliul decide tipul de acþiune în urma
avizului CPS ºi EUMC, în cazul unui rãspuns militar, al Comitetului de gestionare civilã
a crizelor, în cazul unor acþiuni civile, sau al Comisiei, în cazul unor acþiuni juridice.

Strategia europeanã de securitate, cunoscutã ºi sub numele de doctrina Solana, publicatã
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în iunie 2003, a acordat UE largi linii directoare pentru îndeplinirea responsabilitãþilor
sale în chestiuni globale, chiar dincolo de problemele legate de politica de securitate ºi
apãrare. Strategia europeanã de securitate a angajat UE în dezvoltarea politicii comune
de securitate ºi apãrare pentru a face Europa:

• Mai activã prin dezvoltarea unei culturi strategice care sã promoveze o intervenþie
timpurie, rapidã ºi, dacã este necesar, robustã; 

• Mai coerentã prin gruparea a diverse instrumente ºi capacitãþi, precum
programele europene de asistenþã, capacitãþile militare ºi civile ale statelor
membre ºi alte instrumente, precum Fondul European de Dezvoltare; ºi

• Mai capabilã sã dezvolte mai multe resurse pentru apãrare, o capacitate mai mare
de a aduce resurse civile în situaþii de crizã ºi post-crizã, o capacitate diplomaticã
mai puternicã, precum ºi o mai bunã comunicare a informaþiilor secrete între
statele membre ºi cu partenerii acestora.

4. RELAÞIILE TRANSATLANTICE 

Relaþiile UE-SUA sunt cruciale pentru dezvoltarea cadrului politic al politicii externe a
UE. Aceste relaþii sunt puternic condiþionate de structura globalã de concurenþã de
putere care modeleazã sistemul mondial, precum ºi de problemele curente ale politicii
internaþionale.

Relaþiile transatlantice actuale pot fi descrise ca fiind caracterizate de suspiciuni care se
alimenteazã reciproc. Pe de o parte, Statele Unite, preponderente în chestiunile de
securitate ºi conducere hegemonicã a afacerilor mondiale, se plâng de contribuþia slabã
a europenilor în NATO ºi de faptul cã aceºtia profitã de beneficii, fãrã sã depunã un efort
proporþional. Mai mult, SUA se teme cã este abandonatã de aliaþii europeni prin
construirea PESA, iar capacitatea UE de a desfãºura acþiuni militare este perceputã ca
o devalorizare a NATO ºi ca o decuplare de la strategia aliatã. În ceea ce-i priveºte,
europenii, în mod tradiþional reticenþi sã creascã cheltuielile militare pentru a contribui
în mod semnificativ la capacitãþile militare ale apãrãrii occidentale, doresc sã joace un
rol semnificativ în realizarea politicii occidentale de apãrare. Dintr-o perspectivã mai
largã, se remarcã faptul cã de aceastã stare a relaþiilor sunt rãspunzãtori ºi factori
structurali interni. Cei doi aliaþi au sisteme politice fragmentate în care guvernele nu pot
controla mediul intern în care se dezvoltã prioritãþi divergente, percepþii diferite asupra
ameninþãrilor ºi riscurilor, diferite preferinþe politice ºi perspective, precum ºi definiri
diferite ale intereselor naþionale4.

Rãzboiul din Irak a adus la suprafaþã diferenþele mari de perspectivã dintre SUA ºi Europa
cu privire la cea mai bunã strategie de a aborda problema þãrilor în stare de înapoiere
economicã, suferind de represiune politicã ºi tulburãri sociale. Americanii preferã strategia
relaþiilor bilaterale ºi utilizarea unor mãsuri specifice, cum ar fi, de exemplu, eradicarea
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traficului de droguri prin întãrirea poliþiei ºi armatei locale, ca în cazul Columbiei, sau
îmbunãtãþirea situaþiei economice prin modificarea acordurilor comerciale bilaterale, ca în
cazul Mexicului. În schimb, europenii preferã acorduri multilaterale ºi programe regionale
de cooperare economicã care conþin condiþionãri politice. Pentru a face faþã problemelor
puse de dictatori iresponsabili ºi state teroriste, europenii preferã sã pãstreze regimurile
economice, politice ºi sociale existente pânã când programe de cooperare (de exemplu,
proiectul Parteneriatului Euro-Mediteranean de liber schimb în regiunea mediteraneanã)
genereazã dezvoltare economicã ºi, în consecinþã, relaxarea tensiunilor politice ºi sociale
dintr-un anumit grup de þãri. În schimb, pentru americani, aºteptarea efectelor pe termen
lung ale proiectelor de cooperare nu este neapãrat cea mai bunã soluþie; ei preferã deseori
sã aleagã intervenþii militare imediate.

În ceea ce priveºte securitatea în special, statele europene au creat pe continent un
sistem de co-gestionare a securitãþii, ori un parteneriat regional de securitate, care este
în mare parte fundamentat pe instituþii multilaterale ºi mecanisme inspirate de conceptul
unei securitãþi cooperative ºi cuprinzãtoare5. În consecinþã, acordurile regionale de
securitate sunt calea preferenþialã de rezolvare a problemelor de securitate, iar europenii
cred cã modelul european de securitate trebuie exportat în alte regiuni. Pe de altã parte,
SUA considerã cã aranjamentele regionale de securitate sunt subsidiare intereselor ce
decurg din rolul lor mondial.

5. UE ªI VECINII SÃI

Politica de vecinãtate este în prezent, trebuie sã recunoaºtem, cea mai importantã
preocupare ºi provocare a PESC. Factorii de decizie europeni în domeniul politicii
externe acceptã cã edificarea unor relaþii viabile, paºnice ºi stabile cu þãrile din zona
înconjurãtoare Europei va avea consecinþe reale ºi simbolice. Din aceastã perspectivã,
cele mai importante programe ale Uniunii Europene sunt Parteneriatul Euro-
Mediteranean (PEM), care a împlinit zece ani, cunoscut ºi sub numele de procesul
Barcelona, ºi politica europeanã de vecinãtate (PEV), creatã relativ recent, în urmã cu
doi ani, incorporând-o pe prima.
Programele PEV nu au generat pânã acum rezultate substanþiale. Totuºi, obiectivul ºi
structura acestora sunt clare. Punând accentul pe dialog ºi cooperare ºi îmbinând
dimensiunile politice, socio-economice, culturale ºi militare, UE doreºte sã promoveze
o dezvoltare economicã durabilã, structuri politice viabile, democraþie ºi respectarea
drepturilor omului, precum ºi condiþii sociale ºi de mediu sãnãtoase. Parteneriatul ºi
integrarea economicã strânse sunt oferite cu condiþia unui progres concret în aplicarea
reformelor politice, economice ºi instituþionale ºi în dezvoltarea cooperãrii ºi integrãrii
regionale ºi subregionale.

Mai precis, stimulentele acordate de UE vecinilor sunt urmãtoarele:

• Extinderea pieþei interne ºi a structurilor de reglementare;
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• Relaþii comerciale preferenþiale;
• Acorduri privind migraþia legalã;
• Integrarea în reþelele de transport, energie ºi telecomunicaþii ºi în Zona Europeanã

de Cercetare;
• Promovarea ºi protejarea investiþiilor;
• Integrarea în sistemul comercial global;
• Noi surse de finanþare;
• Cooperare pentru prevenirea ºi combaterea ameninþãrilor de securitate comune;
• Implicarea în prevenirea conflictelor ºi gestionarea crizelor;
• Eforturi pentru promovarea drepturilor omului, extinderea cooperãrii culturale ºi

îmbunãtãþirea înþelegerii reciproce.

Þãrile invitate sã se alãture proiectului sunt Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Algeria,
Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Siria, Tunisia, Autoritatea Palestinianã,
Armenia, Azerbaidjan ºi Georgia. Procesul de negociere cu fiecare þarã constã din trei
acte oficiale: pregãtirea raportului de þarã, aprobarea unui plan de acþiune ºi redactarea
unor rapoarte privind progresul respectivelor þãri. În iunie 2005 au fost convenite
planurile de acþiune pentru Israel, Iordania, Maroc, Moldova, Autoritatea Palestinianã,
Tunisia ºi Ucraina. Finanþarea programelor constã în 955 milioane € pentru perioada
2004-2006 ºi 14.992 milioane € pentru perioada 2007-2013.

Procesul de construire a parteneriatului în bazinul mediteranean a fost lansat în 1995 la
Barcelona ca proces de schimbare pe termen lung, care trebuie adaptat pentru a depãºi
obstacolele ºi problemele. Declaraþia de la Barcelona a Parteneriatului Euro-
Mediteranean are trei capitole. În capitolul politic ºi de securitate, guvernele se
angajeazã sã promoveze pacea, stabilitatea ºi securitatea în regiunea mediteraneanã
„prin toate mijloacele aflate la dispoziþia acestora”. În capitolul economic ºi financiar,
instituirea unei zone de liber schimb pânã în 2010 este asociatã cu accelerarea ritmului
dezvoltãrii sociale ºi economice durabile ºi cu îmbunãtãþirea condiþiilor de trai ale
oamenilor prin mãrirea ocupãrii forþei de muncã ºi reducerea decalajului de dezvoltare
din regiune, precum ºi cu promovarea cooperãrii ºi integrãrii regionale. În domeniul
social, cultural ºi uman, guvernele convin sã dezvolte o gamã largã de proiecte de
cooperare în domeniul culturii, religiei, educaþiei ºi mijloacelor de comunicare în masã,
precum ºi între sindicate ºi companiile publice ºi private.
Guvernele þãrilor mediteraneene nemembre ale UE au primit cãlduros programul.
Pentru acestea, procesul Barcelona este un instrument de soluþionare a problemelor
economice interne, de îmbunãtãþire a poziþiei þãrilor lor în economia mondialã ºi de
influenþare a unilateralismului european în politicile interne (de exemplu, vize ºi
imigrare) ºi în politica externã (de exemplu, clauza de condiþionalitate6; Orientul
Mijlociu; relaþiile UE-SUA).
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6. UNIUNEA EUROPEANÃ ªI GUVERNAREA GLOBALÃ

Funcþionarea Naþiunilor Unite (ONU), precum ºi necesitatea unor reforme (de exemplu,
cea a Consiliului de Securitate) reprezintã una din preocupãrile principale ale UE ºi ale
statelor membre, deoarece decidenþii de politicã externã ai UE s-au angajat din ce în ce
mai mult într-un multilateralism efectiv, ca principal obiectiv al politicii globale a UE.

Este recunoscut faptul cã angajamentul european pentru sprijinirea ONU în
desfãºurarea misiunii sale este remarcabil. În 2003, UE-25 a contribuit cu 38% din
bugetul ONU (faþã de 22% SUA ºi 19% Japonia), cu 2/5 din bugetul ONU pentru
operaþiunile de menþinere a pãcii ºi cu jumãtate din toate fondurile ºi programele ONU. 

UE este parte la peste 50 acorduri multilaterale ºi convenþii ONU. Mai mult, în 2003
Comisia Europeanã ºi ONU au semnat un acord cadru financiar ºi administrativ, care a
stabilit un parteneriat strategic în domeniile dezvoltãrii ºi umanitar cu câteva agenþii,
fonduri ºi programe ONU. 

În domeniul securitãþii, contribuþiile statelor membre UE cu militari, ofiþeri de poliþie ºi
observatori la operaþiunile ONU sunt la rândul lor importante. În 2003, contribuþia UE
a fost de 9,0% (respectiv, 3 259 persoane) din totalul ONU. De asemenea, UE este pe
primul loc în ceea ce priveºte contribuþia de personal la alte misiuni de pace aflate sub
autoritatea Consiliului de Securitate al ONU, chiar dacã nu conduse direct de ONU. În
prezent, ponderea UE-25 în bugetul de menþinere a pãcii al ONU este de aproximativ
39% din totalul mondial, fãcând ca Uniunea sã aibã de departe cea mai mare contribuþie,
înainte de SUA (27%) ºi Japonia (18%). 

În acest context, meritã menþionat documentul din iunie 2004 al Consiliului European
pentru îmbunãtãþirea colaborãrii cu operaþiunile de menþinere a pãcii ale ONU.
Consiliul propune diverse forme de sprijin pentru forþele ONU, precum "procesul casei
de compensare”, pentru coordonarea contribuþiilor statelor membre UE la operaþiunile
de pace ale ONU, ºi „modelul punte”, care va activa rapid forþele de menþinere a pãcii
ale UE pentru a da timp ONU pentru organizarea forþelor sale proprii.

CE a primit statut de observator la Adunarea Generalã în 1974. De atunci, Delegaþiile
Comisiei reprezintã UE în ONU ºi în cele mai multe agenþii specializate ale acesteia. Pe
de altã parte, preºedinþia UE este responsabilã de coordonare ºi reprezintã Uniunea în
cele mai multe domenii de activitate ale ONU ºi în discuþiile cu celelalte state membre
ONU, grupuri ºi organizaþii regionale. Aceasta întreprinde demersuri ºi face declaraþii
în numele UE.

Din aceastã perspectivã, meritã luat în considerare nivelul ridicat de convergenþã al
poziþiilor statelor membre ale UE la ONU. Acest lucru s-a fãcut prin analizarea voturilor
din Adunarea Generalã7. În 1979, statele UE s-au comportat identic în aproape 60% din
toate voturile înregistrate. În anii '90, în urma introducerii oficiale a PESC în Tratatul
privind Uniunea Europeanã, consensul la vot a crescut pânã la circa 90%. Consensul
este foarte ridicat în special în chestiuni legate de Orientul Mijlociu ºi drepturile omului. 
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http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/index.htm
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CAPITOLUL 29

POLITICA DE SECURITATE ªI APÃRARE A ROMÂNIEI 
DIN PERSPECTIVA POLITICII EXTERNE ªI DE SECURITATE

COMUNE ªI A POLITICII EUROPENE DE SECURITATE 
ªI APÃRARE

Liviu Mureºan*

1. POZIÞIA ROMÂNIEI FAÞÃ DE POLITICA EXTERNÃ ªI DE
SECURITATE COMUNÃ

„Relaþiile Externe” ºi „Politica Externã ºi de Securitate Comunã” – PESC –  (capitolele
26 ºi 27) au fost printre primele capitole de negociere deschise de România dupã
lansarea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeanã, pe 15 februarie 2000. Aceste
capitole au fost închise temporar în iunie 2000.

Conform documentelor de poziþie prezentate, România a declarat cã acquis-ul
comunitar al ambelor capitole va fi acceptat ºi aplicat din momentul aderãrii la UE în
2007, fãrã nici o perioadã de tranziþie. 

Documentul de poziþie al României pentru capitolul 27 referitor la PESC afirmã:
„România este pregãtitã sã accepte ºi sã aplice acquis-ul în domeniul Politicii Externe
ºi de Securitate Comune (PESC) a Uniunii Europene. Structurile necesare transpunerii
acesteia în practicã au fost create, iar politica externã ºi de securitate a României se
bazeazã pe aceleaºi principii ºi are aceeaºi orientare cu cea promovatã de Uniunea
Europeanã”1.

România sprijinã neproliferarea armelor nucleare, biologice ºi chimice ºi este semnatarã
a tuturor acordurilor internaþionale relevante în acest domeniu. România a introdus ºi
exercitã un control strict în privinþa produselor ºi tehnologiilor cu dublã întrebuinþare ºi
este parte la toate tratatele internaþionale privind controlul armamentelor.   

România este membrã a Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU), a Consiliului Europei, a
Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ºi a unui numãr de alte organizaþii
internaþionale. România este, de asemenea, un promotor activ al cooperãrii regionale
prin participarea la o serie de organizaþii sau grupãri regionale, precum Organizaþia de
Cooperare Economicã la Marea Neagrã (OCEMN), Iniþiativa Central Europeanã (ICE),
Zona Central Europeanã de Liber Schimb (CEFTA), Procesul de Cooperare a Statelor
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din Sud-Estul Europei (SEECP), Procesul de la Royaumont, Iniþiativa de Cooperare
Sud-Est Europeanã (SECI) ºi Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.  

În prezent, România se aflã într-un stadiu avansat al procesului de rezolvare a tuturor
aspectelor legate de relaþiile cu vecinii, pe baza dreptului internaþional, ºi s-a implicat
într-o reþea de acorduri trilaterale cu aceste state, menite a asigura pacea ºi stabilitatea
în Europa Centralã ºi de Sud-Est.

Canalele pe care România le poate utiliza pentru a se integra în Politica Europeanã de
Securitate ºi Apãrare (PESA) sunt multiple:

• Consultãri periodice privind securitatea europeanã;
• Participarea la procesul decizional în chestiuni referitoare la gestiunea aspectelor

militare ºi civile ale crizelor;

• Implicarea în activitãþile curente ale instituþiilor ºi agenþiilor UE care abordeazã
chestiuni de securitate (Consiliul Afaceri Generale, Comitetul Politic ºi de
Securitate, Comitetul Militar, Institutul Uniunii Europene pentru Studii de
Securitate etc.);

• Participarea la sesiunile Adunãrii Uniunii Europei Occidentale (UEO), la
sesiunile Adunãrii Interparlamentare de Securitate ºi Apãrare;

• Participarea la exerciþiile ºi operaþiunile de gestionare a crizelor conduse de UE,
precum ºi la multe altele.

Dintr-o perspectivã militarã, România are potenþialul de a constitui un important pilon
PESA în Europa Centralã ºi de Sud-Est, fapt dovedit de participarea sa la Forþa
Multinaþionalã de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), la Brigada Multinaþionalã cu
Capacitate de Luptã Ridicatã a Forþelor în Aºteptare pentru Operaþiuni ONU
(SHIRBRIG), la Grupul Naval de Acþiune Comunã în Marea Neagrã
(BLACKSEAFOR), la crearea unei brigãzi de menþinere a pãcii a þãrilor din Europa
Centralã (CENCOOP) ºi la unitãþi militare mixte – un batalion de menþinere a pãcii
româno-maghiar, o unitate de deminare România-Ucraina-Ungaria-Slovacia ºi un
batalion româno-moldovean.

De asemenea, la nivel regional România participã activ la „Masa de lucru 3” pe
probleme de securitate a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, prezidat de
Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii de Coordonare a Procesului de Cooperare din Europa de
Sud-Est, precum ºi la Comitetul Politic ºi Militar al Forþei Multinaþionale de Pace din
Europa de Sud-Est. De asemenea, România a acceptat sã gãzduiascã în Constanþa
bazele Brigãzii Multinaþionalã din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) în perioada 2003-
2006.

Disponibilitatea României de a participa la cooperarea militarã internaþionalã este de
asemenea susþinutã de gãzduirea instituþiilor regionale de formare militarã, precum
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Centrul Regional de Pregãtire PfP din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare din
Bucureºti ºi Centrul Regional de Management al Resurselor de Apãrare de la Braºov.

Participarea armatei române în misiuni de sprijinire a pãcii este un alt element care
subliniazã viabilitatea organismului militar român la nivel internaþional. Începând din
1991, România a participat la multe operaþiuni de acest tip, ºi anume IFOR/KFOR
comandatã de NATO în Bosnia ºi Herþegovina (203 militari), ALBA ºi MAPE în
Albania (un ofiþer de poliþie), UNMIK în Kosovo (46 ofiþeri de poliþie, 4 experþi civili,
un ofiþer de legãturã). De asemenea, România ia parte la misiunile forþelor de poliþie ale
Uniunii Europene (EUPM) din Bosnia ºi Herþegovina ºi la operaþiunea militarã
Concordia a Uniunii Europene din Macedonia.

2. RELAÞIA ROMÂNIA – PESA DIN PERSPECTIVA RELAÞIILOR
TRANSATLANTICE

Analiza relaþiei România – PESA din perspectiva relaþiilor transatlantice ar trebui sã
porneascã de la o serie de fapte2:

• România a fost acceptatã ca stat membru cu drepturi depline în Alianþa Nord-
Atlanticã pe 29 martie 2004, o alianþã puternic influenþatã din punct de vedere
politic ºi militar de SUA;

• În principiu, România ar trebui sã devinã membru al Uniunii Europene pe 1
ianuarie 2007. Totuºi aceastã datã este încã o þintã doritã în viitor. De aceea,
România trebuie sã gãseascã un punct de echilibru între poziþia sa dintr-o alianþã
politico-militarã din care deja face parte (NATO) ºi o organizaþie politicã la care
România doreºte sã adere, dar a cãrei dimensiune de securitate ºi apãrare este
insuficient de consolidatã (UE);

• În ultimele trei decenii, decalajul tehnologic ºi de putere militarã dintre SUA ºi
statele membre UE (cu excepþia relativã a Marii Britanii ºi Franþei) a crescut3.
Pornind de la aceasta, administraþia americanã a adoptat treptat o abordare mai
unilateralã a intervenþiilor militare, cu tendinþa de a se angaja în coaliþii militare
ad-hoc; 

• În plus, Uniunea Europeanã încã nu are ca entitate unitatea politicã necesarã
pentru construirea unei forþe armate comune. În ciuda puterii sale economice ºi
financiare globale în creºtere, Uniunea Europeanã nu poate avea încã o prezenþã
militarã globalã semnificativã în cazul unui conflict, chiar unul difuz ca lupta
împotriva terorismului, ºi mai puþin probabil într-o situaþie de rãzboi;

• În acelaºi timp, Uniunea Europeanã nu dispune de resursele materiale necesare
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din România, Bucureºti, 2004.
3 Aºa-numita „Revoluþia a afacerilor militare” (RMA) a declanºat dezvoltarea unor abordãri ºi tehnologii
complet noi ale afacerilor militare în SUA. În þãrile UE nu s-a manifestat o evoluþie similarã. 



pentru construirea unei forþe militare capabile de intervenþie rapidã la nivel
global, simultan pe mai multe teatre de operaþiuni. 

În ciuda lipsei conflictelor clasice de tipul rãzboiului, perioada actualã nu este totuºi una
de pace. Din acest motiv este foarte probabil cã NATO va rãmâne, cel puþin pe termen
mediu, principala organizaþie politico-militarã europeanã, iar Uniunea Europeanã, prin
PESC/PESA, va sprijini intervenþiile „dure” ale NATO prin acþiuni „delicate”, legate în
special de prevenirea crizelor ºi reconstrucþia ºi reabilitarea post-conflictuale4.

3. CONCLUZII

Ca viitor stat membru al UE, România ar trebui sã încurajeze PESA ºi sã participe la
aceasta.   Riscul unui posibil conflict de interese între relaþia România-NATO ºi relaþia
România-UE este scãzut, deoarece PESA nu va avea în viitorul apropiat capacitatea de
a se angaja efectiv în operaþiuni militare mari. În aceste circumstanþe, România ar putea
participa, de exemplu, la operaþiuni de menþinere a pãcii în cadrul PESA sau orice alt
tip de operaþiuni militare împreunã cu NATO.

Ca urmare a extinderii UE dupã 2007, vecinii estici ai României (Ucraina, Republica
Moldova) vor deveni atât frontiera occidentalã a „vecinãtãþii apropiate” a Rusiei, cât ºi
frontiera esticã a „noii vecinãtãþi” a UE. Noul context geopolitic va necesita o implicare
activã a României în politica „noi vecinãtãþi” a UE, inclusiv în gestiunea „conflictelor
îngheþate” din Comunitatea Statelor Independente, precum cel din Transnistria.

România poate contribui substanþial la punerea în aplicare substanþialã a PESA prin
resursele umane ºi logistice existente, precum ºi prin experienþele dobândite în misiuni
de menþinere a pãcii ºi cooperare militarã regionalã.

Pentru a mãri ºansele unei contribuþii relevante la PESA, România trebuie sã promoveze
ºi sã acþioneze în baza conceptului de cooperare inter-agenþii în prevenirea ºi gestiunea
crizelor. Din punct de vedere instituþional, principala prioritate rãmâne înfiinþarea unui
Centru Naþional de Gestionare a Crizelor ºi a unui Centru Regional de Gestionare a
Crizelor în Bucureºti. 

De asemenea, trebuie înfiinþate unele departamente specializate în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe ºi al Ministerului Apãrãrii, pentru punerea în aplicare a PESA ºi
pentru a furniza expertiza necesarã unui proces decizional adecvat. Mai mult, ar trebui
creat un departament de securitate europeanã ºi euroatlanticã la cel mai înalt nivel
guvernamental. Acest organ ar putea funcþiona ca agenþie de coordonare ºi ca punct de
contact pentru iniþiative de cooperare internaþionalã.
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