
 

Poziția Europuls în dezbaterea 
despre viitorul Uniunii Europene 





 

Europa se află într-un moment de introspecție, având în față o răscruce. Am putea spune 
că dezbaterea despre Viitorul Europei a început o dată cu votul de ieșire din UE al Marii 
Britanii, dar în realitate era de mult timpul pentru o analiză și o decizie majoră, 
instituțională, dar și politică. 

Vrem mai multă integrare? UE, așa cum este acum, funcționează cum trebuie? Pot statele 
membre să rămână relevante, competitive, prospere, pe scena mondială? Poate Uniunea să 
constituie în continuare un garant al păcii pe continent în contextul amenințărilor externe, 
în special din partea Kremlinului?  

Valul de naționalism și euro-scepticism, împins înainte de o lipsă de interes a clasei 
politice naționale de a informa constant și complet cetățenii despre ce este UE, ce face și 
cum funcționează, a scutit ca prin miracol, România. Până acum. 

Dar în această perioadă existențială, nu mai putem să rămânem un veșnic codaș al UE. 
Atât din punct de vedere al acțiunilor dar și al potențialului pentru viitor. România trebuie, 
în perioada 2018-2019, să se decidă cu adevărat ce fel de Uniune Europeană își dorește, 
care este locul său în această Uniune și, mai ales, cu ce poate contribui ea la acest proiect. 

Declarațiile Președintelui Comisiei Europene din septembrie 2017 au marcat două 
elemente importante pentru viitorul Europei: dorința și acceptarea schimbării. Așa cum a 
confirmat Jean-Claude Juncker, “vântul pare să sufle iar în pânzele noastre, astfel că avem 
oportunitatea de a naviga și de a fi pe val”.  

România a fost menționată în toate instanțele discursului, având astfel oportunitatea de a-
și revizui amprenta pe care și-a pus-o de-a lungul acestui deceniu de la aderare asupra 
Uniunii, dar și de a cugeta la responsabilitatea pe care trebuie să și-o asume în calitate de 
membru UE și viitoare deținătoare a Președinției Consiliului UE în 2019.  

Deși este clar că România dorește un loc în centrul viitoarei Uniuni, viziunea României 
asupra viitorului Europei nu este una clară. România nu își dorește o Europă cu mai multe 
viteze și susține ideea unei Europe mai unite și cu mai multe competențe. Cu toate 
acestea, România nu a oferit o perspectivă a așteptărilor pe care le are de la viitorul său în 
UE, iar cetățenii nu știu care vor fi  responsabilitățile și propunerile României despre noua 
Uniune.  

Cu mai puțin de un an până la Alegerile Europene din 2019, Europuls își dorește să 
lanseze o discuție serioasă despre viitorul UE și rolul României în el.

I. Introducere

1



Provocările din ultimii ani au determinat liderii politici europeni să se gândească la viitorul UE mai 
intens ca niciodată. Șocul rezultatului referendumului din Marea Britanie a scuturat încrederea pe 
care instituțiile europene o aveau în propria funcționare și a adus pe buzele tuturor întrebarea care 
fusese departe de majoritatea gândurilor până la acest moment: cum ar trebui să arate UE? 

Dezbaterea privind viitorul UE a început în martie 2017, atunci când Comisia Europeană a publicat 
așa numita “Carte Albă privind viitorul Europei”, o dată cu aniversarea a 60 de ani de la semnarea 
Tratatului de la Roma. Aceasta sublinia că, în contextul provocărilor actuale cu care se confruntă 
UE, există 5 posibile scenarii pentru viitorul Uniunii. Mai jos vă prezentăm o sinteză a acestor 
scenarii și implicațiile acestora pentru România: 

Scenariu România în UE
1. Continuăm pe același drum 

‣ UE se axează pe realizarea agendei curente. 
‣ Menține direcția actuală europeană. Prioritățile 

sunt revizuite constant, problemele sunt adresate 
în măsura în care apar.  

‣ În practică, unitatea UE27 va fi testată în 
momente mai dificile.

‣ România are șanse de a contribui la prioritățile 
Uniunii, acestea continuând să fie revizuite 
încontinuu.  

‣ UE se va concentra pe locuri de muncă, creștere 
și investiții în piața unică, investiții în 
digitalizare, transport și infrastructură energetică.  

‣ România, prin autoritățile naționale, regionale și 
locale va trebui să gestioneze 90% din măsurile 
necesare pentru implementarea eficientă a 
ajutoarelor de stat.

2. Accent exclusiv pe piața unică 

‣ În cazul în care statele membre nu găsesc o cale 
de mijloc într-un număr ridicat de aspecte, 
Uniunea ar putea sa fie axată pe aspectele 
esențiale ale pieței unice europene.

‣ Cooperarea în celelalte domenii se va face în cea 
mai mare parte la nivel bilateral, iar aparatul de 
politică externă al României va trebui să 
funcționeze mult mai bine decât în prezent 
pentru a-și menține interesele și obiectivele.  

‣ Există riscul ca libertățile cetățenești (cu 
precădere libera circulație a lucrătorilor și 
serviciilor) să fie limitate în timp, iar populația 
României aflată în afara granițelor va fi sever 
afectată.  

‣ România va trebui să fie mai competitivă, date 
fiind diferențele de drepturi ale consumatorului, 
standardele de mediu, taxare sau folosirea 
subvențiilor. 

Scenariu

II. Viitorul UE - drumul de la Cartea Albă până în prezent
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Ulterior, Comisia a mai publicat 5 documente de reflecție pe teme specifice. Acestea tratează mai în 
detaliu ce s-ar întâmpla cu fiecare domeniu în cele 5 scenarii prezente în Cartea Albă. 

3. Cei care doresc mai mult realizează mai mult 
sau ”Europa cu mai multe viteze” 

‣ Permite statelor membre care își doresc mai 
multe acțiuni comune și aprofundate, o “coaliție 
a celor dornici”, să lucreze împreună în anumite 
domenii. 

‣ Acest scenariu ar menține nivelul actual de 
acțiune  UE, însă crează premisele unei Uniuni 
Europene cu mai multe viteze, riscând o 
fragmentare și dezbinare a Uniunii pe termen 
lung.

‣ România trebuie să depună eforturi pentru a face 
parte din grupul restrâns de state membre ce 
doresc să coopereze mai strâns în anumite 
domenii.  

‣ Grupul de state membre din zona euro nu va fi 
(până la aderare) disponibil României, ceea ce va 
însemna că vom vorbi de 2 Uniuni diferite.  

‣ Toți actorii politici români s-au opus vehement 
acestei opțiuni, fără a veni cu o soluție 
alternativă la situația actuală (în care deja există 
mai multe viteze de integrare).

4. Mai puțin, dar mai eficient 

‣ este selectat un număr limitat de priorități/
domenii în care statele UE își doresc o cooperare 
mai aprofundată, lăsând celelalte aspecte pe plan 
secundar. 

‣ Această abordare ar permite o mai clară separare 
a domeniilor de acțiune UE, oferind claritate și 
transparență cetățenilor.  

‣ Ar permite UE o mai bună concentrare a 
resurselor și energiei asupra câtorva domenii 
cheie.  

‣ Greu de agreat care vor fi prioritățile de 
cooperare aprofundată, totul va depinde de 
negocieri între state membre. România ar putea 
să se impună dar ar putea la fel de bine să vadă 
domenii de importanță națională ridicată fiind 
lăsate pe plan secundar. 

‣ UE își va spori munca în domenii precum 
inovație, comerț, securitate, apărare. 

‣ În același timp, EU va face mai puțin în alte 
domenii precum dezvoltare regională, sănătate, 
politici sociale care nu au legătură cu piața unică 
europeană. Standardele pentru protecția 
consumatorului, standardele de siguranță și 
sănătate la locul de muncă vor fi implementate la 
un nivel minim. 

‣ România va avea flexibilitate în felul în care va 
gestiona unele politici, însă va fi obligată să 
respecte total legile europene gestionate complet 
de UE.

5. Mult mai mult, împreună 

‣ Statele membre decid să realizeze mai mult, 
colaborând în toate domeniile de acțiune. 

‣ nici UE în forma actuală, nici statele membre pe 
cont propriu, nu sunt în măsură să facă față 
provocărilor actuale pe cont propriu. 

‣ În vederea îmbunătățirii puterii de acțiune și a 
rezultatelor, statele UE decid să sporească 
cooperarea la nivel european în toate domeniile.

‣ O mai bună cooperare ar crește viteza de reacție 
și de a lua decizii, însă crează riscul alienării 
unui segment al populației care nu consideră ca 
UE are legitimitate în a legifera aspectele la 
nivel național. 

‣ România și-ar pierde suveranitatea națională, 
transferându-și puterile de legiferare spre UE. 

‣ O reprezentare mai bună a României pe plan 
mondial datorită unei voci unitare a UE. 

‣ Apărarea și securitatea s-ar realiza printr-o 
Uniune Europeană a Apărării, complementară 
NATO.

România în UEScenariu
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Documentele Comisiei au fost complementate 
de o amplă campanie de promovare a activității 
Comisiei către cetățenii UE. Comisarii 
europeni au pornit într-un “turneu” de dialoguri 
cetățenești, ocazii pentru cetățenii tuturor 
statelor membre de a adresa întrebări 
comisarilor despre activitatea acestora. Odată 
cu discursul președintelui Comisiei Europene, 
Jean-Claude Juncker, dezbaterea privind 
viitorul UE a căpătat o altă dimensiune, 
îndelung promovată de Președintele Macron: 
consultările cetățenești. 

Prin acestea, UE dorește să confere cetățenilor 
UE puterile unei convenții europene. 
Organizate de statele membre cu ajutorul 

Comisiei, ele oferă ocazia cetățenilor de a-și 
face auzită vocea în politicile europene, aceștia 
fiind consultați cu privire la poziționarea față 
de construcția europeană și sunt rugați să 
contureze politicile europene astfel încât să îi 
reprezinte.  

Toate aceste eforturi, ale instituțiilor sau ale 
statelor membre, au un termen clar în minte: 
alegerile pentru Parlamentul European din mai 
2019. Viitorul Parlament va vota și viitoarea 
Comisie Europeană. Orice mare reformă, 
decizie politică sau direcție în care o va lua 
Europa după mai 2019 va fi dictată de 
rezultatul acelor alegeri.  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Prioritățile viitorului apropiat ale Uniunii Europene au fost deja trasate într-o formă incipientă prin 
propunerea Comisiei  asupra modului în care ar trebui să arate noul Cadru Financiar Multianual 1

2021-2027. Acesta este instrumentul prin care bugetul UE este distribuit în mai multe multe 
domenii și setează astfel sectoarele în care vor fi alocate cele mai multe fonduri pe o perioadă de 7 
ani. Desigur, aceasta este doar propunerea Comisiei, însă documentul ne indică deja în mare 
politicile cheie pentru următorii ani: 

 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-1

may_2018_en.pdf 5



Europuls consideră că UE se află, cel puțin din 
punct de vedere ideologic, în scenariul 3, adică 
exact cel al mai multor viteze. Există un grup 
de țări, conduse momentan de viziunea nouă a 
Președintelui Macron, care doresc să realizeze 
mai multe împreună, să coopereze aprofundat 
în anumite domenii. Iar dezbaterea despre 
viitorul UE se concentrează momentan pe o 
singură întrebare: e nevoie de mai multă sau 
mai puțină integrare în Uniune? 

Integrarea europeană este o istorie a 
suprapunerilor dintre o ideologie ambițioasă – 
unificarea Europei – și interesele politice și 

economice ale statelor membre din Uniunea 
Europeană. Viitorul Europei va continua să 
depindă de modalitățile prin care unitatea 
Europei va putea servi cetățenii Uniunii. 

Europuls este ferm convins că atât România 
dar și restul UE ar beneficia de mai multa 
integrare. Aceasta înseamnă, concret, mai 
multă cooperare sau chiar transferul de puteri 
de la nivel național la nivel supranațional în 
domenii cheie cum sunt politica de apărare, 
politicile sociale, finanțele, și politica externă.  

Există, ce-i drept, numeroase probleme 

III. Care este stadiul actual al Uniunii 
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sistemice ale instituțiilor, iar deseori Comisia 
Europeană și ceilalți actori ai UE reacționează 
încet sau ineficient în diverse contexte. Există 
probleme de transparență, de accesibilitate a 
cetățenilor la spațiul decizional iar alegerile 
europene sunt constant cele care atrag cei mai 
puțini alegători la urne. 

Dar mai mult decât atât, există o mare 
problemă de asumare la nivelul statelor 
membre. Orice succes al UE este ”furat” de 
politicieni iar orice problemă națională este 
deseori învinuită pe instituțiile europene, ce 
poate nici măcar nu au competențe directe în 
acel domeniu. Acest dublu discurs este întâlnit 
și în România, cu politicieni naționali care se 
reped să atace sau blameze Comisia Europeană 
la fiecare raport MCV care nu le este favorabil. 

Astfel, crizele succesive care au afectat Europa 
recent s-au petrecut în domenii care sunt mai 
degrabă administrate în acest moment la nivel 
statal. Criza financiară și a datoriilor suverane, 
criza migranților sau criza de securitate sunt tot 
atâtea crize care au dovedit nu inadecvarea UE 
ci mai degrabă incapacitatea statelor naționale 
europene de a mai gestiona individual astfel de 
situații. 

Recentele evoluții din relațiile cu SUA oferă un 
exemplu foarte potrivit pentru ineficacitatea 
statelor membre UE de a mai exercita o 
influență semnificativă în domenii precum 
politica externă sau politica de securitate. Un 
lider imprevizibil la Casa Albă, care a pus sub 
semnul întrebării, fie și declarativ, viabilitatea 
NATO, a introdus sub reflector lipsa de 
capacitate a statelor naționale din Europa de a 
asigura securitatea cetățenilor lor în afara 
umbrelei de securitate oferită de Statele Unite. 
Eșecul eforturilor succesive a liderilor de la 
Berlin, Paris sau Londra de a convinge 
administrația americană să mențină acordul cu 
Iran sunt încă o dovadă a influenței în scădere 
pe care  aceștia o au în politica externă globală. 

Pe de o parte, statele membre se încăpățânează 
să păstreze puterea de decizie în domenii unde 
influența și capacitatea de a gestiona situații le 
este tot mai redusă, în domenii unde unitatea ar 
oferi mult mai multe avantaje decât 
diversitatea. Cum ar putea Germania singură să 
rezolve problemele climatice? Ca să nu mai 
vorbim de România. 
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Conform ultimului Eurobarometru , 59% dintre români consideră că apartenența României la 2

Uniunea Europeană este un lucru bun. Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că 71% dintre 
români, cu 10% mai mult față de anul trecut, consideră că ţara lor a beneficiat de pe urma calității 
de membră a UE . 3

 https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2018/05/Eurobarometru-PE-aprilie-2019.pdf2

 https://www.g4media.ro/crestere-spectaculoasa-a-increderii-romanilor-in-ue-cu-plus-11-puncte-fata-de-3

octombrie-anul-trecut-imigratia-lipsita-de-interes-pentru-romani.html#.WwWFHTDFojY.facebook

IV. Ce-și dorește România? - viziunea Europuls 
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Dacă este să ne uităm după cifre, România își menține poziția pro-europeană și dovedește o lipsă de 
încredere în instituțiile statului, acest element din urmă fiind probabil un factor al optimismului cu 
care românii privesc proiectul european. Pe hârtie, cel puțin, cetățenii români par să fie susținători ai 
federalismului Uniunii, deoarece prezintă toate calitățile unor cetățeni dornici de mai multă 
integrare. 

Plecând de la această susținere, ne putem asuma o clară direcție integraționistă pentru România. 
Există numeroase opțiuni și direcții pentru țara noastră în acest context. Iată, mai jos, câteva 
priorități principale în viziunea Europuls. Nu pretindem că oferim o listă exhaustivă, dar poate fi un 
început de dezbatere.  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A. Prioritatea zero a României este să lupte 
pentru a menține UE unită. 

Aceasta este prioritatea pe care, în mod ideal, ar 
trebui să și-o asume fiecare stat membru UE. La 
sfârșitul acestui lung proces de analiză și, 
sperăm noi, reformă, Uniunea Europeană poate 
avea aproape orice formă, atâta timp cât se 
menține unită fără a pierde din valorile sale 
fundamentale. Acesta este și ar trebui să rămână 
interesul absolut al României, deoarece 
indiferent spre ce scenariu va înclina balanța 
rezultatelor procesului de reflecție, proiectul 
european nu poate rezista fără chintesență.  

Astfel, România trebuie să lupte, în 2018, 2019 
și dincolo, pentru a menține Europa unită. Acest 
lucru înseamnă ca România să fie, dacă este 
nevoie, un mediator între Est și Vest, să apere 
interesele țărilor din Est sau Sud, față de țările 
net contributoare la bugetul UE din Vest și 
Nord, dar fără a cere absurdul sau a pune în 
pericol libertățile și valorile fundamentale pe 
care este clădită Europa, cum par să facă 
guvernele actuale din Ungaria și Polonia.  

România nu trebuie să aleagă între centrul 
Europei, țările de la Vișegrad sau alte formule, 
ci să lupte să se mențină în mijlocul dialogului 
și astfel în mijlocul procesului de integrare. 
Orice altă perspectivă precum o continuă 
reducere a influenței UE sau chiar o fragmentare 
a Uniunii așa cum își dorește, de exemplu, 
Kremlinul, nu va face decât să inverseze 
progresul de dezvoltare românesc și să ne 
izoleze într-un continent și el izolat, mic și 
îmbătrânit. 

B.  România trebuie să muncească pentru o 
veritabilă Uniune Europeană pentru 
Apărare. 

Contextul geopolitic actual arată că veșnica 
dependență română de SUA nu mai este de 
ajuns. Administrația Trump a pus UE în postura 
de a demonstra o independență în domeniile de 
securitate și apărare. Iar UE a răspuns acestei 
provocări prin scoaterea la suprafață a unui nou 
potențial european care trebuie acum dezvoltat, 
în mod complementar cu NATO, într-o 
capacitate solidă de apărare. 

Domeniile cheie pentru care România ar putea 
lupta în acest context este crearea unei capacități 
de securitate informatică a UE, crearea unor 
comandamente regionale permanente militare 
ale UE, dintre care unul poate fi găzduit de 
România, refacerea industriei de apărare dar și 
relansarea domeniului cercetării și dezvoltării pe 
apărare în România. 

O componentă aici poate fi și un efort real de 
luptă împotriva propagandei și dezinformării 
externe, de ce nu prin crearea unei Agenții 
Europene de luptă împotriva Dezinformării, 
ce ar putea fi concepută ca un actor public și 
legitim care să contracareze știrile false menite 
să destabilizeze UE, venite (în special) din 
spațiul estic. România ar putea veni cu 
propunerea legitimă de a găzdui o astfel de 
agenție, bazată pe locația geo-strategică, 
potențialul național în domeniul ICT, dar și pe 
faptul că România este una dintre puținele state 
membre UE care nu găzduiește o agenție 
europeană. 

C. Să apere și chiar să ducă mai departe 
valorile și libertățile europene 

Statul de drept, democrația, libertățile 
individuale, un spațiu civic sănătos sunt pietrele 
de temelie ale Europei. Să fim parte dintr-o 
Uniune unde fiecare cetățean poate trăi și munci 
liber, egal în fața legii cu politicienii sau 
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funcționarii publici, să putem să ne exprimăm 
liber ideile în spațiul public, să putem crește și 

prospera împreună, sunt elementele care au dus, 
până acum, la succesul UE.  

Dacă România își dorește să apere Uniunea, 
atunci trebuie să apere aceste valori. Nu numai 
că ar trebui să ne ferim de orice degradare sau 
atac la adresa separării puterilor în stat, sau la 
adresa libertăților individuale, dar ar trebui să 
luptăm pentru o protecție reală a valorilor 
europene. Iar aceasta poate fi realizată prin 
câteva principii simple: respectarea legilor 
prevăzute de Tratatele Europene, înțelegerea de 
către instituțiile statului a drepturilor și 
responsabilităților României ca stat membru și 
transmiterea acestor elemente fundamentale 
către cetățenii acesteia, prin toate canalele ce 
ajung la societatea civilă. 

Politicienii sau facțiunile care înțeleg să se 
dezvolte limitând spațiul de dezvoltare sau 
dialog al altora, discursul care îndeamnă la ură, 
legile care atacă societatea civilă, imixtiunea în 
justiție sau folosirea unui mandat public în 
scopuri personale trebuiesc evitate cu orice preț. 
România poate susține un Mecanism European 
pentru Protecția Drepturilor Fundamentale 
și a Democrației și poate oferi un exemplu în 
oferirea sprijinului de orice formă către 
societatea civilă organizată care promovează 
valorile europene la nivel local, regional sau 
național. 

D. Să susțină o reformă a UE care să aducă 
mai aproape instituțiile de cetățeni 

Promovarea valorilor europene nu poate fi 
realizată fără cunoștințe prealabile a proiectului 
european. Uniunea nu poate înregistra succese 
atâta timp cât cetățenii nu știu sau nu vor să știe 
cine este, de exemplu, Președintele Comisiei 
Europene sau al Consiliului European. Cât mai 
multe funcții, începând cu cel al Președintelui 

Comisiei, trebuiesc explicate și aduse în fața 
votului direct al alegătorilor europeni. 

În același timp, munca depusă de instituții, de 
Parlamentul European și de Consiliul UE pentru 
co-legiferare la nivel european, trebuie expusă și 
ilustrată cât mai mult într-un mod vizibil pe plan 
local. Alegerile europene au nevoie de 
mecanisme reale care să le demonstreze 
importanța, de exemplu utilizarea listelor 
transnaționale. Iar alegerile legislative naționale 
au nevoie de discuții obligatorii, mai ales în 
România, despre strategia fiecărui partid, pe 
plan european. Astfel, cetățenii români vor fi 
capabili să identifice ideologia fiecărui partid 
național și familia sa politică europeană și vor 
putea să aleagă înțelept în cazul în care un partid 
acționează în neconcordanță cu principiile 
familiei europene din care face parte. 

E. Să propună un sistem de educație 
european calitativ și flexibil, capabil să 
răspundă provocărilor prezente 

Educația este în mare parte, domeniul de 
competență exclusiv al statelor membre. UE nu 
poate interveni în politicile educaționale ale 
statelor membre, este limitată doar la a 
coordona și complementa activitățile statelor 
membre. Evident, sensibilitățile naționale și 
păstrarea moștenirii culturale trebuiesc 
protejate. Dar în același timp este evident că UE 
trebuie să fie mai prezentă și în acest domeniu, 
pentru a putea cu adevărat crea un spațiu public 
mental european. 

Europuls consideră că un prim pas în 
dezvoltarea unui sistem european calitativ ar fi 
introducerea de educație civică și europeană, cu 
sprijin din partea UE, de la vârste cât mai mici. 
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Înțelegerea spațiului care ne înconjoară necesită 
și înțelegerea felului în care alegem să ne 
organizăm societatea și este inacceptabil ca 
absolvenții de liceu, atât din România și nu 
numai, ce au drept de vot deseori, să nu știe ce 
înseamnă procesul electoral , cuvântul 
democrație sau care este logica din spatele 
proiectului european.  

UE trebuie să fie de altfel mult mai prezentă pe 
domeniu de politici de tineret, iar România are 
un interes major de a sprijini o mai mare 
integrare în acest context. Este nevoie de 
susținere pentru o pregătire a tinerilor pentru 
piața reală de muncă cu care se vor confrunta, în 
contextul în care în educația europeană actuală 
în foarte puține țări abilitățile învățate vor fi cu 
adevărat utile. Uniunea poate avea atât un rol de 
coordonare dar și de organizare în acest context. 

Datorită mobilității oferite de Uniune, tinerii 
români se bucură din plin de studiile în 
străinătate și de programele educaționale și 
culturale oferite de UE. Pentru a transforma 
cunoștințele acestora în potențial de forță de 
muncă, România are tot interesul în a se implica 
în obiectivul setat de Comisia Europeană, acela 
de a crea o Arie Europeană de Educație până în 
2025. Competențe recunoscute de toate statele 
membre, un nivel ridicat de cunoaștere a minim 
2 limbi străine în fiecare stat membru, 
coordonarea programelor universitare în statele 
membre, toate aceste elemente ar trebui să 
prezinte interes pentru o Românie care are 
dificultăț i în a-ș i moderniza sistemul 
educațional și a-l face performant. 

F. Să se asigure că UE dezvoltă capacități 
echitabile în domeniul politicilor sociale 

România este țara poate cea mai afectată de 
dumpingul social provenit din dezechilibrul 

major între piețele de muncă și de drepturi 
sociale dintre estul și vestul Europei. În 
contextul în care domeniul social devine din ce 
în ce mai mult unul cheie pentru alegătorii 
europeni, este clar că UE trebuie să facă pași 
spre o mai mare integrare la acest nivel.  

Noul Pilon European al drepturilor sociale își 
propune 20 de principii organizate pe trei 
direcții, pentru toate statele membre: egalitatea 
de șanse pe piața muncii, condiții de muncă 
echitabile și protecție și incluziune socială. 
Pentru a realiza cu adevărat aceste obiective la 
nivelul UE, statele membre vor fi obligate să 
cedeze din responsabilități către Uniune. 

România trebuie să fie particular activă în acest 
domeniu, pentru a se asigura că acest proces 
este realizat ținând cont de interesele românilor. 

G. Să își asume un parcurs real pentru 
intrarea într-o Zonă Euro mai puternică, 
înainte de 2030. 

Aderarea la zona euro este o obligație a 
României, prin tratatul de aderare. Dar forma 
actuală a Uniunii Economice și Monetare lasă 
de dorit, prin lipsa de coordonare reală la nivel 
bancar și lipsa unei autorități supranaționale 
care să poată impune o strategie sau o direcție 
coerentă pentru moneda unică europeană. 

România are astfel un interes major să se 
implice activ în reformarea Uniunii Economice 
și Monetare, pregătindu-și în același timp 
propria aderare într-o zonă euro mai 
performantă. Avem nevoie de un calendar 
realist de aderare, care să ne permită să ne 
implicăm și în negocierile pentru viitorul cadru 
financiar-bancar al Uniunii. 
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Ideile propuse în spațiul public european, legate 
de un Ministru European de Finanțe, ar putea 
fi susținute și de România, atâta timp cât 
formularea acestei noi funcții se face în așa fel 
încât să permită și țărilor candidate la Zona 
Euro un proces de aderare convenabil. 

H. Să fie în centrul procesului de creare a 
unei Uniuni Energetice funcționale 

România se află într-un punct sensibil al 
contextului energetic european. Țară limitrofă, 
ea nu suferă de același nivel de dependență de 
resurse ruse precum alte state membre, dar în 
același timp are o infrastructură învechită și o 
piață energetică caracterizată de consumatori 
vulnerabili. Este în urma multor alte state 
membre în implementarea unor componente ale 
pachetelor succesive pentru politicile energetice, 
dar în același timp poate profita de înapoierea sa 
pentru a face salturi înainte care să îi aducă un 
avantaj comparativ. 

Fie pentru a menține un echilibru, fie pentru a-și 
proteja populația de creșterile inevitabile ale 
prețului energiei (în contextul în care consumul 
nu va face decât să crească), fie pentru a face 
față tranziției la energiile verzi, România are un 
interes vital în crearea unei veritabile Uniuni 
Energetice Europene. 

I. Să obțină o piață a muncii robustă, 
incluzivă și pregătită pentru industria 4.0 

Robotizarea, dezvoltarea tehnologică la un pas 
mai rapid decât sunt în stare sistemele de 
educație să facă față, invalidarea din ce în ce 
mai inevitabilă a unor întregi categorii 
profesionale prin digitalizare vor schimba 
complet fața pieței de muncă europene și 
mondiale. UE poate să propună soluții punctuale 

sau să se pregătească global printr-o strategie 
mai amplă, iar România poate avea o atitudine 
reactivă, de conformare privind inițiativele 
europene, sau să facă parte din transformare 
prin creionarea unei viziuni europene comune. 

UE trebuie să investească la nivel comunitar în 
crearea de noi competențe pentru această nouă 
piață a muncii, sau pentru transformarea 
competențelor vechi în calități adecvate pentru 
provocările actuale. O mai mare integrare a 
statelor membre ar putea duce la o capacitate 
supranațională, mai puternică financiar, care 
poate asigura mai multă coerență și coordonare 
a unei piețe a muncii de viitor. România 
trebuie din nou să găsească un mod pentru a fi 
în centrul acestui proiect, iar un exemplu ar 
putea fi ideea unei Agenții Europene a Muncii 
și aducerea acesteia în România. 

J. Să se asigure că Uniunea Europeană a 
viitorului va fi una modernă și digitalizată 

UE nu este, în acest moment, vârful inovației și 
cercetării în domeniul noilor tehnologii la nivel 
global, iar investițiile în România în acest sector 
sunt minore, dat fiind că nu ne numărăm nici 
măcar printre semnatarii unor proiecte europene 
pentru inteligență artificială. Suntem, în general, 
pe ultimul loc din UE la toți indicii ce țin de 
digitalizare sau investiții pentru cercetare și 
inovație. 

În acest context, este evident că statele membre 
nu pot face față competiției globale singure, în 
special România. O integrare europeană reală, 
creând o Uniune Digitală, prin eforturi comune 
de investiții în cercetare, inovare, crearea de noi 
competențe digitale dar și pentru a pregăti 
societatea pentru lumea viitorului este vitală.  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Viitorul Europei, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie unul în care Uniunea 
Europeană în primul rând continuă să existe, ca proiect și ca ideal de pace și 
integrare. El trebuie să fie cel puțin la fel de puternic ca până acum - cu toate crizele 
și problemele, trebuie să recunoaștem că spațiul european este cel mai progresiv, 
dezvoltat și pașnic de pe Pământ. 

Dar mai mult decât atât, trebuie să fie unul unde Uniunea pentru Apărare să fie o 
prioritate esențială. Un viitor unde Uniunea Monetară să cuprindă toate statele 
Uniunii Europene și să fie capabilă să administreze finanțele întregului bloc 
comunitar. O Uniune Europeană de la care un lider american, sau chinez, sau rus să 
poată afla o poziție unitară în chestiuni de politică externă. Dar și o Uniune în care 
fiecare stat membru să poată, împreună cu instituțiile europene, decide pentru sine 
acolo unde o decizie are un impact strict local. 

Viitorul Europei ar trebui să fie unul determinat de o integrare mai puternică 
pentru ca Uniunea Europeană să servească cetățenilor săi acolo unde unitatea este 
esențială. O astfel de Uniune Europeană însă nu poate fi imaginată în afara existenței 
unui demos european. Un demos educat să poată înțelege valorile comune și care să 
ofere astfel legitimitatea democratică unui Ministru de Finanțe European, unei 
Uniuni a Apărării sau unei politici externe comune. Brexit a demonstrat că această 
conștiință a viitorului comun care leagă popoarele Europei, și care este elementul 
fondator al unei comunități politice, nu este încă închegată. Crearea acestui demos 
european rămâne cea mai mare provocare pentru Uniunea Europeană care trebuie să 
arate că interesul fiecărui cetățean din statele membre este cel mai bine servit de un 
viitor comun.

V. Concluzii
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