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PREFAŢĂ

Această carte constituie expresia dorinţei de aduce la un loc şi de a
prezenta cele mai importante momente ale constituirii Uniunii Europene şi
politicii europene comune.
Obiectivul principal al acestei lucrări este de a oferi celor interesaţi
o prezentare concretă, clară şi concisă a celor mai importante politici
economice şi sociale ce ne afectează pe fiecare dintre noi în calitate de
cetăţeni ai Uniunii Europene.
Lucrarea prezentă se doreşte a fi un instrument ce oferă
posibilitatea informării cu privire la strategiile şi politicile europene,
respectiv naţionale stabilite pentru perioada 2014 - 2020.
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Capitolul 1
ETAPELE CONSTITUIRII UNIUNII EUROPENE
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial populaţia şi teritoriul
european erau ruinate economic şi social, fapt ce a permis cu uşurinţă
aplicarea ideilor de UNITATE EUROPEANĂ pentru depăşirea situaţiilor
de criză generală.
Relansarea acestor idei s-a materializat prin declaraţia lui Winston
Churchill din 1946, prin care acesta propunea o Uniune a Statelor Europene:
“Trebuie să respectăm o familie europeană într-un cadru regional care se
va numi, poate, Statele Unite ale Europei şi primul pas politic va fi acela de
a constitui un Consiliu al Europei”1.
Această idee va fi preluată şi de Congresul Statelor Unite ale Americii,
care în 1947 adoptă rezoluţia Fulbright prin care recomandă crearea unor
State Unite ale Europei. În acelaşi spirit se va pronunţa şi marele om
politic francez Charles de Gaulle, acesta susţinând ideea creării unei Europe
întinse de la Atlantic la Urali.
Deci crearea comunităţilor europene nu poate sa fie înţeleasă decât în
contextul politic internaţional de după cel de-al doilea război mondial, când
în Europa occidentală au apărut trei categorii de organizaţii internaţionale:
militare, economice şi politice.
Organizaţiile militare sunt reprezentate prin Uniunea Europei
Occidentale, creată prin tratatul de la Bruxelles din 17 martie 1948, între
Franţa şi Anglia, pe de o parte şi Belgia, Olanda şi Luxemburg, pe de alta
parte, precum şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),
creată în 1949 prin Tratatul de la Washington.
Din categoria organizaţiilor economice create după cel de-al doilea
război mondial în Europa pot fi menţionate Organizaţia Europeană de
Cooperare Economică (O.E.C.E.), constituită prin Tratatul de la Paris din 16
aprilie 1948 în vederea gestionării ajutorului comun oferit de către S.U.A.,
în cadrul planului Marshall, statelor europene care au avut de suferit de pe
1
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urma celui de-al doilea război mondial (devenită ulterior Organizaţia de
Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.C.D.E.).
A treia categorie de organizaţii o constituie cele de natură politică,
respectiv Consiliul Europei, care a fost înfiinţat la 5 mai 1949 şi care îşi
avea originea în Congresul de la Haga din 1948.
Obiectivele economice urmărite prin crearea comunităţilor europene
vizau îmbunătăţirea utilizării capacităţilor lor economice şi tehnice în scopul
creşterii eficienţei, în condiţiile cerute de evoluţia societăţii moderne.
Apărea deci necesară crearea unei pieţe comune care să permită
dezvoltarea capacităţilor economice, care ar fi fost frânate de existenta
frontierelor naţionale.

1.1. Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene
A. Prima etapă (1951 – mijlocul anilor ’70), considerată şi „veacul
de aur al Comunităţii”2.
Perioada s-a manifestat prin constituirea Comunităţii Europene a
Cărbunelui şi Oţelului, constituirea Comunităţii Economice Europene şi a
Comunităţii Europene a Energiei Atomice, formarea Uniunii Vamale,
formarea relativ reuşită a Pieţei Agrare Unice, aderarea la CEE a trei noi
membri: Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda. Formarea pieţei comune a
condus la transformarea monopolurilor naţionale în transnaţionale şi la
trecerea ţărilor membre de la economia de tip închis la cea de tip deschis.
 18 aprilie 1951. La Paris, reprezentanţii Franţei, Italiei, RFG,
Belgiei, Olandei şi Luxemburgului au semnat Tratatul privind
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Tratatul
a intrat în vigoare la 23 iulie 1952 şi a expirat la 23 iulie 2002,
fiind încheiat pe o perioadă de 50 ani. CECO avea drept obiectiv
crearea unei pieţe unice sectoriale.
 20-23 octombrie 1954. În baza acordurilor de la Paris, la
Conferinţa de la Londra, au fost precizate modalităţile de extindere
a Pactului de la Bruxelles, transformat în Uniunea Europei
Occidentale ( UEO).
 25 martie 1957. La Roma au fost semnate Tratatul de constituire a
Comunităţii Economice Europene (CEE) şi Tratatul de constituire
a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA/ EURATOM).
Misiunea CEE a constat în promovarea unei dezvoltări armonioase
şi echilibrate a activităţilor economice în comunitate şi crearea
temeliei unei uniuni, asigurarea unui înalt nivel de angajare a forţei
2
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de muncă şi protecţie socială, creşterea nivelului de trai etc.
Mecanisme de realizare: Piaţa comună, Uniunea Vamală. Instituţii:
Parlamentul European, Consiliul de Miniştri, Comisia Comunităţii
Europene, Curtea de Justiţie.
 4 ianuarie 1960. A fost semnată Convenţia de la Stockholm, care
a pus bazele Asociaţiei europene a liberului schimb (AELS).
 30 iulie 1962. A intrat în vigoare Politica Agricolă Comună (
PAC).
 1 iulie 1968. A fost constituită cu succes Uniunea Vamală.
 22 aprilie 1970. A fost semnat Tratatul de la Luxemburg, care a
permis lărgirea competenţelor Parlamentului European.
 9-10 decembrie 1974. Şi-a desfăşurat lucrările Summit-ul de la
Paris. În cadrul lui s-a luat decizia cu privire la reuniunile
sistematice ale Consiliului European şi s-a propus alegerea
Adunării Europene (Parlamentului) prin sufragiu universal. S-a
decis lansarea Fondului European de dezvoltare regională
(FEDER).
 22 iulie 1975. A fost semnat Tratatul privind consolidarea
puterilor bugetare ale Adunării Europene şi crearea Curţii
Europene de Auditori. Documentul a intrat în vigoare la 1 iunie
1977
B. A doua etapă (mijlocul anilor ’70 – începutul anilor ’90),
caracterizată prin adoptarea programului de colaborare valutară şi
constituirea unui mecanism eficient de consultări3.
În această perioadă, a fost atestată criza cunoscută sub numele
„scleroza europeană”, care s-a caracterizat printr-un nivel diferenţiat de
dezvoltare a ţărilor CEE şi a statelor recent aderate. În această perioadă a
fost adoptat Actul Unic European şi au continuat eforturile de formare a
Uniunii Europene.
 6-7 iulie 1978. S-a desfăşurat Summit-ul de la Breme, la care s-a
propus relansarea cooperării monetare prin crearea unui sistem
monetar european (SME).
 13 martie 1979. A fost lansat SME.
 17-28 februarie 1986. La Luxemburg şi la Haga a fost semnat
Actul Unic European (intrat în vigoare la 1 iulie 1987), care a
adaptat tratatele de constituire a CEE.
 29 mai 1990. Au fost semnate acordurile de instituire a Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ( BERD).
 19 iunie 1990. Au fost semnate acordurile Schengen.
3

idem
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 9-10 decembrie 1991. La Consiliul European de la Maastricht a
fost decisă crearea Uniunii Europene în baza Comunităţii
Europene.
C. A treia etapă (1992 - 2004), caracterizată prin constituirea şi
evoluţia în continuare a Uniunii Europene4. A fost semnat Tratatul
Uniunii Europene, s-a constituit Uniunea Economică şi Monetară,
trecându-se la moneda unică euro.
 7 februarie 1992. Miniştrii de externe şi miniştrii de finanţe au
semnat Tratatul de la Maastricht (intrat în vigoare la 1 noiembrie
1993). Denumirea corectă a documentului este “Tratatul Uniunii
Europene”. Tratatul prevede formarea Uniunii Europene cu piaţă
internă, politici comune, uniune economică şi monetară, politică
externă şi de securitate comună, cooperare în domeniul justiţiei şi
afacerilor interne.
 2 mai 1992. A fost semnat Acordul privind Spaţiul Economic
European (SEE).
 26 martie 1995. A intrat în vigoare Convenţia Shengen.
 13 -14 decembrie 1996. S-a convocat Summit-ul de la Dublin. A
fost adoptat un Pact de stabilitate, care prevedea aplicarea de către
statele membre ale zonei euro a programului de stabilitate şi
aplicarea sancţiunilor financiare. Consiliul European a aprobat
noul mecanism al ratei de schimb şi crearea Institutului European
Monetar.
 16-17 iunie 1997. S-a convocat Consiliul European de la
Amsterdam. A fost adoptat documentul intrat în istorie sub
denumirea Tratatul de la Amsterdam (semnat la 2 octombrie 1997
şi intrat în vigoare la 1 mai 1999).
 1-3 mai 1998. S-a aprobat decizia privind etapa finală a UEM.
 1 ianuarie 1999. În etapa finală a UEM intră 11 ţări, care adoptă
EURO.
 26 februarie 2001. A fost semnat Tratatul de la Nisa care a intrat
în vigoare la 1 februarie 2003.
 1 ianuarie 2002. În cele 12 ţări participante la zona euro a intrat în
circulaţie moneda unică.
 23 iulie 2002. A expirat Tratatul ce instituia Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, încheiat pe o perioadă de 50
de ani.
D. A patra etapă (2004 – prezent) - contemporană. În această
perioadă a fost elaborată Constituţia Europeană şi propus spre aprobare
Tratatul de la Lisabona.
4
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29 octombrie 2004. La Roma a fost semnată Constituţia Europeană,
ratificată de Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Germania, Grecia,
Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia,
Slovenia şi Spania. Constituţia, care trebuia să intre în vigoare la 1
noiembrie 2006, a fost respinsă în cadrul referendumurilor din
Franţa şi Olanda. Pentru a ieşi din impas, Comisia Europeana a
propus să fie modificat Tratatul privind Uniunea Europeană, în
vigoare la etapa actuală, textul respectiv căpătând denumirea de
Tratatul de la Lisabona.
 13 decembrie 2007. A fost semnat noul tratat al Uniunii Europene –
Tratatul de la Lisabona care, conform prevederilor sale, trebuia să
intre în vigoare la 1 ianuarie 2009. Noul Tratat are drept scop
consolidarea capacităţii de funcţionare a UE prin sporirea eficienţei
instituţiilor comunitare. De asemenea, Tratatul prevede ameliorarea
caracterului democratic al UE prin extinderea competenţelor
Parlamentului European şi introducerea Cărţii Drepturilor
Fundamentale în sistemul juridic comunitar. Până în prezent nu au
fost definitivate procedurile naţionale de aplicare a Tratatului de
Republica Cehă, Polonia şi Germania, iar Irlanda este unica ţară care
încă nu a ratificat Tratatul de la Lisabona.


1.2. Statele membre ale UE
În prezent, Uniunea are 27 membri, dintre care şase membri fondatori
astfel5:
 Anul 1951:
o
Franţa
o
Germania
o
Italia
o
Ţările de Jos
o
Belgia
o
Luxemburg
 Anul 1973:
o
Irlanda
o
Regatul Unit
o
Danemarca
 Anul 1981:
o
Grecia
 Anul 1986:
5

www.europa.eu
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o
o
 Anul
o
o
o

Spania
Portugalia
1995:

Finlanda
Suedia
Austria
 Prima extindere a Uniunii Europene în est a fost planificată
pentru 1 mai 2004. Negocierile de aderare au fost închise definitiv pentru
toate statele. Au aderat:
o
Polonia
o
Slovenia
o
Ungaria
o
Malta
o
Cipru
o
Letonia
o
Estonia
o
Lituania
o
Cehia
o
Slovacia
 La 1 ianuarie 2007, au aderat alte două state la Uniunea
Europeană:
o
România
o
Bulgaria
Croaţia, Republica Macedonia şi Turcia (asociată din 1963 şi în
uniunea vamală din 1996) sunt oficial candidate la aderarea la Uniunea
Europeană.

1.3. Tratatele de constituire ale Uniunii Europene
1. Tratatul de la Roma6
Tratatele de la Roma (25 martie 1957) prevedeau crearea a două
comunităţi – Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea
Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) – între aceiaşi şase
semnatari.
Tratatul CEE a fost fundamentat de un raport făcut de aşa-numitul
“Comitet Spaak”, care urma o logică foarte asemănătoare celei în care a fost
construit Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT): eliminarea
restricţiilor formale în comerţul reciproc dintre membri, însoţită de
numeroase prevederi menite să împiedice recurgerea la alte măsuri pentru a
6
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frustra liberalizarea comerţului intra-comunitar (abordare specifică aşanumitei integrări negative).
Cu excepţia politicii comerciale, referirile la celelalte politici comune
erau lipsite de concreteţe, ceea ce a făcut ca unele politici comune să capete
cu adevărat substanţă (politica agricolă comună), pe când altele nu s-au
materializat, practic, nici până în prezent (politica comună în domeniul
transporturilor).
Prevederile referitoare la eliminarea taxelor vamale în comerţul
reciproc şi la crearea uniunii vamale (în principal, instituirea tarifului vamal
comun) au fost duse la îndeplinire înainte de sfârşitul perioadei tranzitorii de
12 ani prevăzute în Tratat, respectiv la 1 iulie 1968 (după doar 10 ani şi
jumătate).
Spre deosebire de Tratatul CECO, care este un tratat-lege, Tratatul
CEE era mai mult un tratat-cadru, mai puţin intervenţionist şi mult mai puţin
supranaţional.
Potrivit tratatului de la Roma (1957) şi a dispoziţiilor adoptate ulterior
de către instituţiile sale, Uniunea Europeana urma să se realizeze treptat, pe
etape, mai întâi sub forma unei uniuni vamale si apoi a unei uniuni
economice şi monetare, implicând, în prima etapa, asigurarea liberei
circulaţii a mărfurilor, iar în a doua etapa libera circulaţie a capitalurilor,
serviciilor, forţei de muncă şi adoptarea monedei unice în teritoriul
comunităţii. Într-o etapă viitoare se prevedea şi realizarea uniunii politice a
ţarilor membre.
Obiectivele CEE stabilite prin Tratatul de la Roma au fost completate
în cadrul „Conferinţei la nivel înalt” a ţărilor membre din octombrie 1972,
de la Paris. În Declaraţia adoptată cu acest prilej, se face referire la:
 formarea uniunii economice şi monetare;
 politica regională, socială, energetică;
 problemele mediului înconjurător;
 situarea CEE în contextul internaţional;
 consolidarea instituţiilor CEE;
 constituirea Uniunii Europene;
 ajutorul destinat ţărilor sărace;
 liberalizarea comerţului mondial şi politica comercială comună
faţă de ţările socialiste.
Alte prevederi ale Tratatului de la Roma aveau în vedere următoarele:
 întărirea cooperării monetare în cadrul Sistemului Monetar
European, intrat în vigoare în 1979, a cărui unitate de cont s-a
numit ECU (European Currency Unit);
 armonizarea politicilor economice şi sociale; colaborarea în planul
cercetării şi dezvoltării tehnologice;
17

 modificarea sistemului de votare practicat în cadrul instituţiilor
comunitare, în sensul înlocuirii în anumite situaţii a votului prin
unanimitate cu votul prin majoritate calificată etc.
În concepţia Tratatului de la Roma, uniunea economică si monetară
implica, pe lângă unificarea politicilor economice generale si sociale ale
ţărilor membre, si o convertibilitate reciprocă totală si ireversibilă (se
realizează la cursuri valutare relativ stabile, băncile centrale intervenind pe
piaţă atunci când tendinţa cursului de schimb era să depăşească limitele
stabilite) a monedelor ţărilor membre si apoi punerea în circulaţie a unei
monede unice.
Semnarea la 8 aprilie 1965 a Tratatului de fuzionare a celor trei
comunităţi (CECO, CEE şi Euratom), Tratatul de la Bruxelles, instituind un
Consiliu unic si o Comisie unică a Comunităţilor Europene, reprezintă
începutul actului de creare al Comunităţii Europene, cu organe de conducere
şi bugete comune. Tratatul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1967.
Marea Britanie a adunat în jurul său, în cadrul Asociaţiei Europene a
Liberului Schimb, instituită prin Tratatul de la Stockholm din 20 noiembrie
1959, state care nu voiau sau considerau că nu pot adera la Comunitatea
Europeană, respectiv, la acea dată, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Suedia
şi Elveţia.
La 22 ianuarie 1971, la Palatul Egmond din Bruxelles, sunt semnate
Tratatele de aderare la Comunitate a Danemarcei, Irlandei, Marii Britanii şi
Norvegiei; aderarea celor trei noi membri, Danemarca, Irlanda şi Marea
Britanie a devenit efectivă la 1 ianuarie 1973, Norvegia respingând aderarea
prin referendum.
Grecia semnează tratatul de aderare la 29 mai 1979, intrând în vigoare
începând cu 1 ianuarie 1981.
Tratatul privind aderarea Spaniei a putut fi semnat la 12 iunie 1985 iar
la 1 ianuarie 1986, Spania a intrat în CEE.
Portugalia a semnat Tratatul consacrând aderarea sa la CEE odată cu
Spania şi la 1 ianuarie 1986 Portugalia intra în CEE.
Prima tentativă spre o Uniune monetară în Europa apare o dată cu
Raportul Werner, denumit după numele primului ministru al
Luxemburgului, sub a cărui preşedinţie a fost adoptat la Conferinţa la nivel
înalt a CEE de la Haga în 1970. Acest plan schiţează un obiectiv de uniune
monetară pentru 1980:
 convertibilitatea monedelor;
 diminuarea fluctuaţiilor ratelor de schimb până la fixitatea
irevocabilă a parităţilor;
De-abia în 1985 s-a reuşit adoptarea Cartei Albe, iar în 1986 a Actului
Unic Vest-European, ce a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. Aceste două
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documente au reprezentat baza pentru reforma, reactualizarea Tratatului de
la Roma.
Tratatul de la Roma a fost modificat în 1986, prin semnarea Actului
Unic European, şi în 1992, prin semnarea Tratatului asupra Uniunii
Europene, adoptat la Maastricht.
Actul Unic adoptă două recomandări ale Cărţii Albe, principiul
recunoaşterii mutuale şi extinderea acordului la majoritatea calificată.
relansare a procesului de integrare a pieţelor presupune modificare şi
completarea acestui tratat. Acesta este obiectul Actului Unic.
Actul Unic European este un document care a pus baza instituţiilor
comunitare europene şi care a modificat Tratatele de la Paris şi Roma.
A urmat ratificarea de către Parlamentele ţărilor membre, în anul 1986,
iar în iulie 1987 a intrat în vigoare.
Actul Unic European avea ca principale obiective:
 realizarea marii pieţe începând cu ianuarie 1993;
 creşterea rolului Parlamentului European pentru o funcţionare
echilibrată instituţională şi racordarea lui la procesul legislativ şi la
sistemul decizional comunitar, remediind deficitul democratic
existent până atunci;
 ameliorarea capacităţii de decizie al Consiliului de Miniştri.
Odată cu instituirea Actului Unic European, au loc o serie de revizuiri
ale tratatelor precedente, dintre care cele mai importante sunt:
a) Creşterea competenţei legislative a Parlamentului European
care îşi schimbă statutul de simplu colaborator al Comisiei şi
Consiliului, la cel de intermediar, de consilier-codecizional. În
acest fel se extinde domeniul procedurii de consultare, introducându-se procedura de cooperare între Parlamentul European,
Comisie şi Consiliu. Ea este aplicabilă pieţei interioare, politicii
sociale, coeziunii economice şi sociale, precum şi cercetării şi
dezvoltării tehnologice;
b) În domeniul politicilor comune constituite sau amplificate, Actul
Unic European a prevăzut realizarea unei pieţe interne cu termen
de finalizare anul 1993. Tratatul Comunităţii Economice
Europene, consacră în două capitole noi, capacitatea monetară,
politicile sociale, cercetarea, dezvoltarea tehnologiei şi a politicilor
de mediu;
c) Avizul Parlamentului European. Pentru acordurile de extindere a
Comunităţii Economice Europene, inclusiv a acordurilor de
asociere, acest aviz dat de Parlamentul European este obligatoriu şi
indispensabil, înaintea de hotărârea Consiliului, de a adopta un
asemenea acord. Această competenţă a Parlamentului European
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este interpretată ca o putere de co-decizie, care reprezintă
participarea lui la definirea, realizarea şi controlul politicii externe
a Europei Comunitare;
d) Votul cu majoritate calificată în Consiliu înlocuieşte unanimitatea în următoarele cazuri: modificarea tarifului vamal comun;
politica comună a transporturilor maritime şi aeriene; piaţa internă;
politica socială; coeziunea economică şi socială; cercetarea şi
dezvoltarea tehnologică şi mediul;
e) Cooperarea europeană în domeniul politicii externe. Statele
comunitare trebuie să depună toate eforturile pentru a formula şi
realiza o politică externă comună europeană, prin proceduri de
informare şi conservare, astfel ca fiecare stat să aibă în vedere
propunerile celorlalţi pentru interesul comunitar. Pentru
identificarea mijloacelor de coerenţă a politicii externe a Uniunii
Europene, au loc anual reuniuni ale miniştrilor afacerilor externe,
împreună cu un reprezentant, membru al Comisiei. De asemenea se
instituie o preşedinţie a Cooperării politice, exercitată de statul
care deţine preşedinţia Consiliului şi la cererea a cel puţin 3 state
membre, care pot convoca în 48 de ore şedinţa comitetului politic
sau reuniunea ministerială. La Bruxelles a fost înfiinţat un
secretariat şi s-au instituit grupuri de lucru şi de corespondenţi.
f) Comisiei îi este atribuită funcţia de execuţie a politicii
comunitare cu excepţia unor cazuri speciale. În acest fel
Comisia devine reprezentanta elementului de unitate al
Comunităţii prin aceea că este iniţiatoarea exclusivă în materie
legislativă, dar şi organul care controlează aplicarea măsurilor
comunitare adoptate.
2. Tratatul de la Maastricht7
Tratatul privind Uniunea Europeană (numit şi Tratatul de
la Maastricht) a fost semnat de Consiliul European la 7 februarie 1992 în
localitatea olandeză Maastricht, reprezentând până atunci cea mai profundă
schimbare a tratatelor de la înfiinţarea Comunităţii Europene. Acest tratat a
pus bazele Uniunii Europene.
După negocierile din decembrie 1991 de la Maastricht tratatul a fost
semnat deja la 7 februarie 1992. Din cauza unor probleme apărute în
procesul de ratificare (în Danemarca a fost nevoie de un al II-lea
referendum, în Germania s-a înaintat o excepţie de neconstituţionalitate
împotriva acordului parlamentar dat tratatului).
7

ec.europa.eu/romania/documents/eu.../tema_21.pdf
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