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Structură și
obiective
Detalierea structurii cursului şi a

© 2015 – Mureșan-Iuga Paul

obiectivelor acestuia.
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Obiectivul
general

Obiective
specifice

Abilitatea de a dobândi o cunoaștere
ridicată a modului de funcţionare a
sistemului instituţional al Uniunii Europene,
precum şi o gamă largită a politicilor
publice europene (în special în domeniile
amenajarea teritoriului, economie, social şi
de mediu)
La finalizarea cu succes a acestei discipline,
studenţii vor fi capabili:
• Să beneficieze de o temeinică
pregătire in Stiinţe Politice Urbane
complementate de o recunoaștere
a
metodelor
de
cercetare
interdisciplinare;
• De a dezvolta capacităţi (analiză de
date,
scriere
de
rapoarte,
prezentări orale, etc.);
• Cursul îşi propune să analizeze
conceptele specifice politicilor
europene
privind
guvernanţa
multilevel în cadrul Uniunii
Europene. Masterandul va putea să
utilizeze conceptele şi teoriile care
stau la baza politicilor specifice
guvernanţei pe mai multe nivele.
Cunoaşterea sistemului instituţional
şi a mecanismelor de decizie din
7

cadrul UE constituie elemente
fundamentale pentru înţelegerea
guvernanţei multi-level;

Conţinut

Curs 1 – Evoluţia istorică a schimbărilor
guvernanţei în societăţile democratice;
Seminar 1 – Uniunea Europeană a celor 15;
Curs 2 – Uniunea Europeană: definiţii,
instituţii, principii;
Seminar 2 – Sistemul politic al UE;
Curs 3 – Sistemul politic al UE: intituţii,
mecanisme,
proceduri,
reforme
instituţionale;
Seminar 3 – Regiune și Regionalizare în
contextul UE;
Curs 4 – Guvernanţa în UE;
Seminar 4 – Evolutia UE de la Maastricht la
Amsterdam;
Curs 5 – Multi level governance;
Seminar 5 – De la CE la UE;
Curs 6 – Actori locali și regionali;
Seminar 6 – Conceptul de governance și
multi
level
governance.
Abordare
comparativă;
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Curs 7 – Principiile smart governance
(guvernanţa inteligentă);
Seminar 7 – Principiile bunei guvernanţe;
Curs 8 – Caracteristicile guvernanţei multilevel. Tipuri de multi level governance.
Seminar 8 – Principalele teorii ale integrării
europene. Probleme actuale;
Curs 9 – Moneda EURO și politicile
comune;
Seminar 9 – Federalismul european;
Curs 10 – Guvernanţă și teritoriu;
Seminar 10 – Moneda si politicile comune.
Cazul Greciei;
Curs 11 – Politică teritorială comparată;
Seminar 11 – De la global la local;
Curs 12 – Studii de caz;
Seminar 12 – Tipuri de structuri europene;
Curs 13 – Studii de caz;
Seminar 13 – Modul de funcţionare a
structurilor teritoriale europene. Analiză
comparativă;
Curs 14 – Studii de caz;
Seminar 14 - Modul de funcţionare a
9

structurilor teritoriale europene. Analiză
comparativă;

Bibliografie
curs

Referinţe principale:
• AMIN, A. (2002): “Spatialities of
globalization”,
• AGNEW, J.A. (2013). Arguing with
regions
• BACHE,
IAN
(2005)
–
Europeanization
and
Britain:
Towards multi-level governance?
• BALME,
RICHARD
–
La
gouvernance
de
l’Union
Europeenne
saisie
par
la
mobilisation des interets
• BRENNER,N.(1999): “Globalization
as
Reterritorialization:
the
Rescaling of Urban Governance in
the European Union”
• CASTELLS, M. (1996). The Rise of
the Network Society
• DEMATTEIS, G. and GOVERNA, F.
(eds),
(2005):
Territorialità,
sviluppo locale, sostenibilità: il
modello SLoT
• SASSEN, S. (2006) Territory,
Authority, Rights: From Medieval
to Global Assemblages
• Committee of the Regions (2009)
White
Paper
on
Multilevel
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•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Governance
ESPON 2.3.2 (2006): Governance of
territorial and urban policies from
the EU to the local level, final
report
FALUDI A. (2012b). Multi-level
(territorial) governance: Three
criticisms. Planning Theory &
Practice
HOOGHE LIESBET, MARKS GARY
(2004) – Contrasting visions of
Multi-level Governance
HOOGHE, L., MARKS, G. (2010)
Types of multi-level governance
IVAN, ADRIAN – Federalism si
regionalizare in Europa, 2004
MARKS, GARY (1993) – Structural
Policy and Multi-Level Governance
in the EC
OLOWU,
DELE
(2002)
–
Governance
in
developing
countries: The challenge of multilevel governance
PETERS, B. G. (2000) – Governance
and comparative politics
STOKER, G. (2000) – Urban
Political Science and the Challenge
of Urban Governance
Territorial Agenda 2020 (2011)
Territorial Agenda of the European
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Union 2020: Towards an Inclusive,
Smart and Sustainable Europe of
Diverse Regions
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Noţiuni de bază
Conţinutul

cursului

și

noţiuni

introductive

http://www.nationmultimedia.com/home/admin/specials/sound/file/
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NOȚIUNI
INTRODUCTIVE

Conceptul de guvernare este în principiu
unul complex și controversat deoarece face
referire la tot ceea ce înseamnă gestiune
teritorială in corelare cu acceptiunea
conform căreia, exercitarea puterii se face
și în afara autorităţii și instituţiilor
guvernamentale, incluzând trei grupuri
principale de actori: guvernul, sectorul
privat și societatea civilă.
Guvernarea este o noţiune care depășește
limitele autorităţii publice, presupunând
interacţiunea acesteia cu societatea civilă,
devenind astfel un concept important
pentru
dezvoltarea
internaţională.
Guvernarea se referă la procesul
transparent al luării deciziei, oferind
totodată
și
cadrul
necesar
unui
management teritorial eficient și echitabil
al unui areal geografic.
Guvernanţa își definește natura și practicile
în afara puterii statului care este redus la
rolul de partener al celorlalţi actori. Rolul
statului ar fi acela de a identifica
problemele și funcţiile în dezvoltarea
cărora este interesată o colectivitate, în
integrarea și reglementarea globală a
realizării lor și responsabilizarea celor ce își
asumă soluţiile.
În faţa proceselor de globalizare,
14

guvernanţa propune o a treia soluţie, între
procesul de integrare greu de suportat de
state, în special de cele naţionaliste și
anarhia și centralismul exagerat greu de
suportat de popoare, și anume cea a unui
echilibru funcţional intre agenţi diverși, dar
cu reală putere în relaţiile internaţionale.

Evoluţia istorică
a schimbărilor
guvernanţei în
societăţile
democratice
•
•
•
•

Guvernul
Guvernarea
Guvernanţa
Guvernanţa
europeană

La nivelul UE există un cadru politic şi
instituţional al guvernanţei, bine definit
încă din anul 2001 şi în plin proces de
implementare prin crearea politicilor de
cooperare dintre toate ţările membre ale
UE şi a celor aflate în proces de aderare.
Un prim pas către reglementarea unui
cadru politic al guvernanţei europene a fost
făcut în 1998 prin Convenţia privind accesul
la informaţie, participarea publicului la
luarea deciziei şi accesul la justiţie în
probleme de mediu (Convenţia de la
Aarhus, Danemarca).
Aceasta începe din momentul intrării pe
agenda formală, prin obligativitatea
structurilor de stat de a gestiona
transparent
informaţia,
participarea
publicului în timpul pregătirii planurilor şi
programelor legate de problema politicii
publice (politicii teritoriale în acest caz) şi
prin participarea publicului în timpul
pregătirii regulamentelor de aplicare, a
15

normativelor şi a instrumentelor legale
obligatorii, general aplicabile.
Se fundamentează astfel un model
european de guvernanţă.
Al doilea pas a fost adoptarea, de către
Comisie la 25 iulie 2001 a Cărţii Albe a
Guvernanţei Europene, un document-cadru
privind elaborarea politicilor europene întrun mediu interactiv, deschis participării
actorilor
sociali
prin
reglementări
îmbunătăţite, considerat un document
complex de politici de cooperare care se
concentrează pe modul în care Uniunea
Europeană gestionează puterile date de
către cetăţenii săi.
Pentru a promova o interacţiune mai
puternică între societatea civilă şi
autorităţile publice locale şi centrale,
Cartea Albă prevede cele 5 principii de
bază:
• Deschidere;
• Participare;
• Responsabilitate;
• Eficacitate şi
• Coerenţă.
precum şi intenţiile generale ale comisiei
bazate pe aceste principii, incluzând
dialogul, consultările şi parteneriatul.
Strategia europeană de cooperare se referă
la cooperarea dintre guvern şi formele
16

neguvernamentale de reprezentare a
societăţii civile.
Pentru realizarea acesteia au fost
organizate grupuri de lucru, acoperind
domenii ca:
• spaţiul public european,
• participarea societăţii civile la
procesul de elaborare a politicilor publice şi
reglementarea formelor de participare,
• descentralizarea prin constituirea
unor structuri de expertiză şi de
reconfigurare a procesului decizional –
Agenţiile europene specializate pe domenii
de interes public şi cu putere de decizie în
acel domeniu
• descentralizarea verticală,
• convergenţa politicilor naţionale
prin dezvoltarea reţelelor transeuropene de
politici (policy-networks) şi a guvernanţei
multi-stratificate(multi-level governance) şi
problemele guvernanţei mondiale.
• criminalitatea
internaţională,
protecţia
mediului,
migraţia
transfrontalieră etc.

Uniunea
Europeană
•
•
•

Definiţii
Instituţii
Principii

Comisia Europeană definește buna
guvernanţă ca fiind “ modalitatea prin care
Uniunea utilizează puterile acordate de
către cetăţenii săi și în folosul acestora”. La
baza bunei guvernanţe a fost ales un set de
17

cinci principii care să stabilească trăsăturile
sistemului democratic și ale statului de
drept specifice statelor membre UE, care
sunt valabile pentru toate tipurile de
guvernanţă (globală, europeană, naţională,
regională sau locală).
• Transparenţa, ca prim principiu,
proclamă necesitatea adoptării unei
maniere deschise de către toate instituţiile
în activitatea ce revine fiecăreia.
• Participarea
condiţionează
obţinerea unei calităţi și eficienţe ridicate a
politicilor promovate în UE, de asigurare a
unei participări cât mai largi de-a lungul
întregului proces – de la elaborare până la
implementare și monitorizare.
• Responsabilitatea cere delimitarea
clară a rolului legislativ, respectiv executiv,
pe care în deţine fiecare instituţie, și cel mai
important, asumarea responsabilităţii
pentru tot ceea ce se întâmplă în sfera lor
de activitate.
• Eficacitatea revendică faptul că
politicile promovate trebuie să asigure
eficienţa, să fie oportune, adică să se
implementeze acolo unde sunt necesare, pe
baza evaluării clare a obiectivelor și a
impactului acestora.
• Coerenţa solicită asigurarea unei
coerenţe ridicate a politicilor promovate și a
18

acţiunilor întreprinse în acest sens.
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Guvernanţa
Uniunea
Europeană

în

Conceptele de federalism, regionalism,
regionalizare, regiune, descentralizare sunt
subiecte dezbătute în diferite medii
europene și naţionale. Susţinătorii primelor
două lasă impresia că acestea ar fi soluţiile
optime pentru conservarea tradiţiilor
comunităţilor minoritare sau majoritare,
pentru afirmarea cetăţeanului în raporturile
sale cu statul de provenienţă și cu Uniunea
Europeană sau alte organizaţii europene.
Toate curentele de gândire europeană
acceptă federalismul, însă acestea diferă
prin raportul pe care îl stabilesc între statulnaţiune, instituţii supranaţionale și alţi
actori locali sau regionali. Federalismul este
un instrument instituţional tradiţional care
asigură un statut de cvasistat sau de
suveranitate limitată comunităţilor care
doresc să aibă propria lor autonomie, și de
asemenea drepturi garantate de stat. Acest
statut autonom este înscris în constituţiile
respective. Federalismul se bazează pe o
împărţire teritorială geografică, dar o ţară
se poate organiza și pe considerente de
limbă și/sau religie. Principala problemă a
federalismului este dată de compromisul ce
trebuie realizat între suveranitatea centrală
și autonomia fiecărei componente
autonome.
Există mai multe tipuri de abordări
20

privitoare la modul de integrare a Europei,
neexistând un consens clar dacă Europa va
fi o federaţie de state-naţiuni, una de
naţiuni sau o structură bazată pe
reprezentarea tuturor nivelurilor de
competenţă
comunitară,
naţională,
regională și locală. Forma care corespunde
acestei teorii, numite și interguvernamentalism este confederaţia, una
dintre formele de partajare a puterii care
permite statului să aibă rolul principal.
Pe de altă parte, regionalismul este văzut
drept promotorul dezvoltării vieţii și a
organizării regionale la nivel local si drept o
tendinţă de a afirma solidaritatea și de a
promova dezvoltarea unui grup de naţiuni,
având
interese
comune
la
nivel
internaţional. Acesta s-a născut ca o reacţie
normală la inadaptabilitatea structurilor
politice și sociale ale statelor la exigenţele
și afirmarea colectivităţilor umane.
Există o diferenţă clară între regionalism și
regionalizare. Regionalismul este rezultatul
unui proces de jos în sus, de constientizare
de către unele comunităţi a unor
dezechilibre regionale, a subdezvoltării
economice, a centralităţii statului în care
trăiesc. Regionalizarea este procesul de sus
în jos prin care statele conștientizează
dezechilibrele
regionale
cu
toate
21

fenomenele care le însoţesc.
Cele două fenomene sunt complementare
și, ca urmare, se confundă de cele mai
multe ori. Regionalismul este un
instrument mai puţin eficace decât
federalismul în privinţa acordării de
posibilităţi de afirmare minorităţilor etnice.
Acesta permite totuși, în unele cazuri,
asigurarea și conservarea coeziunii din
cadrul societăţilor diversificate. Contrar
federalismului care se bazează pe o
constituţie, regionalizarea se naște dintr-o
decizie legislativă.

Multi-Level
Governance
(1)

Liesbet Hooghe,
Gary
Marks,
“Types of Multilevel
governance”, in:
European
Integration
online
Papers(EIOP)

Promotorii acestui model (1) abordează
sistemul multi-level governance ca model
de guvernare în UE, caracterizat drept o
“Europă cu regiuni” pentru a sublinia
distincţia de modelul federalist “Europa
regiunilor”. Semnificaţia lui multi-level
constă în recunoașterea existenţei unui
număr sporit de actori ce participă la luarea
deciziilor, la exercitarea influenţei pentru
adoptarea acestora, competenţele fiecărui
nivel fiind recunoscute prin însăși
participarea acestora la elaborarea și
implementarea politicilor comunitare,
naţionale, regionale și locale. Actorii între
care are loc împărţirea competenţelor și
responsa-bilităţilor nu mai sunt doar
22

statele,
ca
în
cazul
modelului
interguvernamentalist
ci
și
actorii
supranaţionali și subnaţionali deoarece
interdependenţele vor spori pe măsură ce
avansează integrarea, iar cooperarea între
actorii situaţi pe diferite niveluri
administrative se va dezvolta prin
promovarea principiilor parteneriatului,
programării și concentrării, ce stau la baza
politicii de dezvoltare regională.
Spre
deosebire
de
abordarea
interguvernamentalistă
ce
susţine
predominanţa nivelului naţional faţă de cel
subnaţional și supranaţional, sistemul
multi-level governance este caracterizat de
existenţa a trei trăsături principale:
• Arhitectura
instituţională
neierarhizată,
• Caracterul neierarhic al procesului
de elaborare a deciziilor și
• Dispersia dinamică a autorităţii.
Între nivelul supranaţional, pe de o parte, și
nivelurile naţional și subnaţional pe de altă
parte, nu există un raport de ierarhizare, ci
mai degrabă un raport de interdependenţă
instituţională și funcţională, deoarece la
baza raporturilor dintre instituţiile UE și
statele membre stau principiile cooperării și
principiul subsidiarităţii.

23

Caracteristicile
guvernanţei
multi-level. Tipuri
de multi level
governance.
(2)

Liesbet Hooghe,
Gary
Marks,
“Types of Multilevel
governance”, in:
European
Integration
online
Papers(EIOP)

Conceptul de guvernare multi-level este
accentuat de principalii promontori (2) prin
evidenţierea
caracteristicilor
specifice
acestui sistem și anume tipul 1 – tip bazat pe
modelul federalist și tipul 2 – cel de task
specific.
Guvernanţa de tip I
Primul dintre acestea se apropie foarte mult
de modelul federalist și este caracterizat prin
reducerea numărului autorităţilor implicate,
acestea având mai multe funcţii (multitasking jurisdictions), totodată avand un
caracter excusiv fără suprapunere de
exercitare a autorităţii. Federalismul este
preocupat
de
relaţionarea
dintre
administratia centrală și un set de
administraţii
de
nivel
sub-naţional
neintercalate. Unitatea de analiză este la
nivelul administrativ individual și nu în cazul
politicii individuale. Cadrul este stabilit la
nivelul întregului sistem cu funcţii intrinseci,
iar nivelurile administrative sunt limitate. Se
apreciază că un sistem optim de acest tip ar
avea nevoie de trei niveluri administrative.
Jurisdicţiile teritoriale se doresc a fi, și de
regulă sunt, stabile pentru mai multe zeci de
ani, dar totuși, ar trebui ca alocarea
competenţelor politice dintre nivelurile
ierarhice să fie flexibilă. Acest tip de
guvernanţă partajează caracteristicile de
24

bază dar nu este îngrădit de limitele statelor
naţionale.
Caracteristici:
• Jurisdicţii de uz general. Puterile
decizionale sunt dispersate în întreaga
jurisdicţie, dar incluse într-un număr mic de
pachete. Federaliștii au tendinţa de a
sublinia costul diminuării autorităţii. Această
grijă este în deosebi puternică în Europa,
unde administraţiile locale de regulă exercită
o răspândire largă de funcţii, care reflectă
conceptul autorităţilor locale de uz general
în exercitarea unei atenţii cuprinzatoare
pentru comunitatile lor.
• Membrii care nu se intersectează.
Jurisdicţiile de tip I sunt caracterizate de
lipsa intersectării membrilor. Apartenenţa
este de regulă un factor teritorial, precum în
statele naţionale, regionale sau în
administraţiile locale, dar de asemenea
poate fi communal precum în cazul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
Astfel de jurisdicţii sunt definite de o
apartenenţă
durabilă
care
nu
se
intersectează la nici un nivel. Mai mult,
apartenenţa jurisdicţiilor la nivelurile
superioare și inferioare de asemenea nu se
intersectează. Acest fapt extinde principiul
Westphalian al exclusivităţii în cadrul
domestic. Același principiu este prezent si in
25

cadrul internaţional, acolo unde Naţiunile
Unite, Banca Mondială și Uniunea
Europeană includ statele naţionale.
• Un număr limitat de niveluri
jurisdicţionale. Guvernanţa de tip I
organizează administraţiile pe puţine
niveluri. Conform clasificării NUTS acestea
variază între 3 niveluri (în cazul
Luxembourgului) și 6 (Finlanda, Portugalia,
Marea Britanie și Grecia). În unele ţări nu
toate
nivelurile
NUTS
corespund
organizărilor administrative (Suedia).
• La nivel de sistem ca un întreg, o
construcţie durabilă. Nu se poate ajunge la
un scop comun, la o negare a intersectării
jurisdicţionale și administraţii în reţea printrun
accident.
Alegerea
sistemică
instituţională este metoda tradiţional
folosită în cazul guvernanţei de tip I. In
democraţiile moderne, jurisdicţiile de tipul I
de regulă adoptă structura trias politica a
unei legislaturi alese, un executiv și un
sistem juridic. Transformarea uneia de la mic
la mare se face prin dezvoltare
instituţională,
totodată
păstrându-se
structura de bază.
Jurisdicţiile de tip I sunt durabile. Reforma
administrativă – prin aceasta înţelegându-se
crearea, eliminarea sau adjustarea radicală a
noilor jurisdicţii este o abordare foarte
26

costisitoare și nefirească. Schimbarea de
regulă constă în realocarea funcţiilor politice
prin nivelurile existente de guvernanţă.
Instituţiile responsabile cu guvernanţa sunt
legate și au tendinţa de a rezista și
condiţiilor care le-au creat.
Guvernanţa de tip I nu este limitată de
federalism
sau
de
relaţii
interguvernamentale. Ea surprinde definiţia
guvernanţei familiară specialiștilor europeni.
"Procesul de luare a deciziilor care evoluează
în Comunitate oferă un rol-cheie pentru
guverne – guverne naţionale în acest
moment, și. . . sunt selectate din ce în ce mai
mult guvernele de nivel subnaţional"
(Sbragia 1992, 289).
Integrarea europeană și regionalizarea sunt
văzute ca procese complementare în care
autoritatea centrală de stat este dispersată
deasupra și sub statul naţional.
Guvernanţa de tip I domină gândirea
generală
exprimată
în
relaţiile
internaţionale. Specialiștii nu neagă faptul
că mișcările transnaţionale, parteneriatele
public-privat constituite și corporaţiile
multinaţionale joacă un rol foarte important
în regimurile internaţionale, ci faptul că ele
subliniază rolul și importanţa puterii statelor
naţionale. Statul naţional nu va fi înlocuit din
rolul de instrument primordial al
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guvernanţei locale si globale ci acesta va fi
completat de alţi actori – privaţi – într-o
geografie mai complexă.
Guvernanţa de tip II (policentrică)
Un model alternativ de guvernanţă multilevel este acela în care jurisdicţiile sunt
ierarhizate nu doar pe câteva niveluri, ci
acela care funcţionează la numeroase scări
teritoriale. Acela în care administraţiile sunt
task-specifice, ele neavând un rol general și
acela în care jurisdicţiile sunt făcute pentru a
fi mai degrabă flexibile decât durabile. Acest
concept
este
predominant
printre
economiștii politici neoclasici, el de
asemenea strângând ideile lansate de
cercetători din administraţiile locale, relaţii
internaţionale și studii europene.
Caracteristici:
• Jurisdicţii cu sarcini specifice (taskspecific). In guvernanţa de tip II jurisdicţiile
multiple, independente îndeplinesc funcţii
distincte. Fiecare cetăţean nu este servit de
guvern ci de o gamă largă de servicii publice.
Se poate face o analogie între modul de
percepţie a sectorului public ca fiind compus
din multe servicii ce includ servicii
poliţienești, servicii de situaţii de urgenţă,
servicii de sănătate sau educaţie, etc.. În
Elveţia, acolo unde guvernanţa de tip II este
prezentă la nivel local există administraţii
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numite zweckverbände – asocieri funcţionale
si cu un scop comun.
• Membrii intersectanţi (intersecting
membership). Nu există o regulă care să
stipuleze faptul că în cadrul unei jurisdicţii să
nu poată fi creată una mai mică. Dimpotrivă,
graniţele vor fi intersectate, iar jurisdicţiile
se vor suprapune parţial. Structura în reţea,
ierarhică a statului naţiune nu are vreo
justificare și este contrată de forţele
economice.
• Niveluri jurisdicţionale multiple.
Guvernanţa de tip II este organizată pe un
palier larg de niveluri. În loc de a concepe
autoritatea pe straturi organizate la nivel
local, regional, naţional sau internaţional,
societatea civică susţine faptul că fiecare
bun public sau serviciu trebuie să fie furnizat
de jurisdicţia care își internalizează cel mai
bine beneficiile și costurile. Rezultatul este
conceperea sistemului la diverse scări – ceva
ce să semene cu un mozaic. Promontorii
conceptului vorbesc în general despre o
guvernanţă multi sau poli-centrată care are
un nivel în minus în ierarhia generală decât
termenii guvernanţă multi-level sau multistrat. O privire critică a imaginii guvernanţei
statale tradiţionale poate descrie ca un
proces de “fragmentare”, un neologism ce
sugerează simultaneitatea și interacţiunea
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fragmentărilor și integrării dinamicilor
apariţiei noilor sfere de autoritate și de
transformare a vechilor sfere. Este de
asemenea un semnal ce sugerează absenţa
distincţiei clare între afacerile interne și
externe, că problemele locale pot să devină
probleme transnaţionale, iar provocările
globale pot avea efecte directe la nivel local
(sau chiar sublocal). In această concepţie, nu
mai există jos și sus, nu există vreo clasă sau
actor dominant, în schimb, mai degrabă, o
paletă de actori publici și privaţi care
colaborează și concurează în coaliţii
dinamice.
• Design flexibil. Jurisdicţiile de tip II
sunt făcute pentru a răspunde în mod flexibil
preferinţelor cetăţenilor precum și cerinţelor
funcţionale. Ideea își are rădăcinile în
argumentul conform căruia mobilitatea
cetăţenilor prin jurisdicţii concurente oferă
un echivalent funcţional competiţiei de
piaţă. Se discută despre asemănarea cu
unităţile colective de consum in procesul de
procurare a bunurilor publice. Oamenii pot
intra sau ieși din unitășile respective de
consum, iar aceste unităţi pot achiziţiona un
bun public prin mai multe căi – de exemplu
prin
producerea
proprie,
angajarea
producătorilor
privaţi,
subvenţionarea
grupurilor comunitare locale sau prin
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asociere cu alte jurisdicţii.
O caracteristică definitorie a guvernanţei
policentrice este concurenţa multiplelor
oportunităţi prin care participanţii pot anula
sau pot crea noi legături dintre diferitele
entităţi colective. Intr-un sistem de tip II,
capacitatea de a lua decizii colective și de a
le face permanente este împărţită unei
game largi de actori. Alegerea pe care
oamenii trebuie să o ia nu este între o piaţă
imperfectă pe de o parte, și o structură
puternică, atotștiitoare, bazată pe interesul
public pe cealaltă parte. Alegerea este între
o mulţime de instituţii – toate fiind
predispuse slăbiciunilor sau eșecului.
Acestea includ asociaţii și organizaţii
comunitare, asociaţii comerciale, asocieri
voluntare, regimuri internaţionale, servicii
publice, asociaţii de mediere și arbitraj și
organizaţii caritabile.
Fiecare tip are propriile valori distinctive.
Tipul I este orientat spre comunităţi
intrinseci si către cererea lor de
autoguvernare. Este predispus la articularea
și soluţionarea conflictelor, inclusiv a
conflictelor pe probleme redistributive. Tipul
II se potrivește pentru a obţine un echilibru
(Pareto optimality) atunci când redistribuirea
nu este posibilă. Totuși, în ciuda diferenţelor
– sau mai exact, datorită lor – guvernanţa de
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tip I și de tip II sunt complementare.
Marele avantaj al guvernanţei multi-level
constă în flexibilitatea de scară –
multiscalaritatea. Guvernanţa multi-level
permite jurisdicţiilor să fie costruite ca și
răspuns la externalităţi, economii de scară,
nișe ecologice sau preferinţe. Primul oferă
adaptarea prin crearea jurisdicţiilor de uz
general cu membrii non-intersectanţi.
Elementele
constitutive
din
cadrul
sistemului sunt ierarhizate și ordonate
corespunzător. Guvernanţa de tipul II în
schimb, constă în jurisdicţii specifice care
conturează statute de membru, reguli de
operare și funcţii unor probleme ale
politicilor particulare.
Multi-level governance relevă modul cum
sunt transferate anumite competenţe din
“portofoliul” statului naţional către nivelul
supranaţional şi respectiv spre autorităţile
sub-naţionale, publice sau private. Actorii ce
participă la elaborarea şi implementarea
politicilor Uniunii Europene sunt situaţi,
deci, pe diferite niveluri administrative,
relaţiile dintre aceştia fiind caracterizate prin
parteneriat şi competiţie.
Tipuri de Guvernanţă Multi-Level
TIP I
TIP II
Jurisdicţii de uz general
Membrii non-intersectanţi
Jurisdicţii organizate pe un
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Jurisdicţii specifice
Membrii intersectanţi
Nu există o limită

a

numări limitat de niveluri
Construcţie la nivel de
sistem

și Problema unui teritoriu limitat spaţial
(bordered)
drept
parametru
pentru
de autoritate a intrat în ultima vreme într-o
nouă etapă. Autoritatea exclusivă a statelor
asupra teritoriului rămâne modul prevalent
al autorităţii finale în economia politică
Claude Raffestin
in Bonnemaison
globală. În acest sens, regimurile
J. (1995) ,“Le
naţionaliste, de stat-centru, fie ele închise
territoire,
nouveau
sau deschise, rămân fundamente ale
paradigme de la
geographie
geopoliticii. Cel puţin câteva componente
humaine? “
critice ale acestei autorităţi teritoriale nu mai
sunt naţionale în sensul construcţiei istorice
ci sunt componente denaţionalizate ale
autorităţii statale.
Spaţiul este închisoarea originară iar
teritoriul este închisoarea pe care oamenii si-o
creează (3). Bineînţeles că teritoriile pot
conţine acest aspect, dar oamenii au
inventat teritoriile (si alte forme spaţiale de
organizare politică) pentru a îndeplini
proiectele cu o tentă pozitivă de la
schimbarea societăţii la administrarea
bunurilor publice. Teritoriile sunt elemente
fundamentale în creionarea diverselor
identităţi politice si obiceiuri ce leagă
societăţile împreună.
Graniţele statale, cu greutatea formală
continuă și flexibilitatea practică, reprezintă

Guvernanţă
teritoriu
Sisteme
planificare
spaţială
(3)

numărului de niveluri
jurisdicţionale
Construcţie flexibilă
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doar unul din elementele de bază într-un
spaţiu operaţional mai larg ce a început să
prindă contur în anii 1980.
Dacă există un sector în care am putea
discerne capacităţile stabilizate de frontieră
și localizarea lor geografică și instituţională,
aceasta rezidă în economia corporatistă.
Agenţii strategici în această înţelegere
diferită a graniţelor teritoriale și/sau
naţionale sunt firmele globale si reţelele
financiare. Majoritatea statelor suverane au
formalizat dreptul acestor firme si reţele să
aibă o mobilitate crescută peste graniţe. Tot
aceasta a dus în schimb la un mare număr de
spaţii cu nivel de securitate ridicat ce
intersectează graniţele convenţionale, și
care sunt exceptate de elementele
autorităţii statale.
În stabilirea caracteristicilor sistemelor de
planificare spaţială din ţările membre ale
Uniunii Europene factorii contextuali joacă
un rol fundamental:
• Constituţia
• Structura guvernamentală
• Cadrul legislativ
CONSTITUȚIA
Caracteristicile esenţiale ale planificării
spaţiale sunt de regulă stabilite prin
constituţia ţărilor respective. Diferenţele
între ţări decurg din două aspecte:
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a) Măsura în care constituţia defineşte
drepturile şi responsabilităţile individuale şi
publice. Unele constituţii definesc drepturi
speciale legate de dezvoltare, proprietatea
asupra terenului şi drepturile de proprietate,
care, la rândul lor, influenţează organizarea,
priorităţile şi funcţionarea planificării
spaţiale.
b) Structura guvernamentală stabilită prin
constituţie şi alocarea competenţelor în
raport cu planificarea spaţială. Structura
administraţiilor publice este, evident, un
factor major în implementarea planificării, în
unele ţări constituţia protejând şi autonomia
nivelelor inferioare ale autorităţilor de
intervenţie la nivel naţional.
În unele ţări care nu au o constituţie scrisă
(Marea Britanie) sau în care constituţiile nu
acoperă problemele legate de planificarea
spaţială, prevederile specifice legate de
planificarea spaţială sunt puţine. În aceste
cazuri, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor,
precum şi organizarea problemelor legate
de planificarea spaţială sunt stipulate prin
legi speciale.
STRUCTURA GUVERNAMENTALĂ
Unul din rolurile majore ale constituţiilor
este acela de a stabili nivelele
administraţiilor publice şi competenţele
acestora, inclusiv cele legate de planificarea
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spaţială.
Deşi fiecare din statele membre ale Uniunii
Europene are o structură guvernamentală
unică, structurile guvernamentale se împart,
în general, astfel: structuri guvernamentale
federale (Austria, Belgia, Germania),
regionalizate (Italia, Spania) sau unitare
(Danemarca, Finlanda, Franta, Grecia, etc).
Structura guvernamentală şi distribuţia
puterilor decizionale la diferitele nivele ale
administraţiei au implicaţii importante în
organizarea
planificării
spaţiale,
în
caracterizarea acesteia ca “centralizată” sau
“descentralizată”. Totodată, prin modul în
care facilitează coordonarea pe orizontală a
activităţii
diferitelor
autorităţi,
departamente şi ministere, iar pe verticală
integrarea politicilor diferitelor nivele,
planificarea spaţială poate avea un rol crucial
în eficientizarea structurilor guvernamentale.
CADRUL LEGISLATIV
În ţările Uniunii Europene, cadrul legislativ al
planificării spaţiale este foarte complex,
fiind constituit în mare parte din legislaţiile
la nivel naţional şi regional.
Modul de organizare a cadrului legislativ
(numărul şi complexitatea legilor şi nivelul
de administraţie care iniţiază legile) are
implicaţii importante pentru analiza şi
înţelegerea funcţionării planificării spaţiale.
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Deşi fiecare stat membru are cadrul său
legislativ specific, caracteristicile cadrului lor
legislativ permit identificarea a 3 mari grupe
de state:
• state care dispun de o lege
fundamentală (ţările din nordul Europei)
care
constituie
baza
reglementării
construcţiilor şi elaborării instrumentelor de
planificare. Acestei legi fundamentale i se
asociază, de regulă, un număr mic de alte
legi, cu referire la probleme specifice
(monumente istorice, renovare urbană,
protecţia mediului ş.a) sau o legislaţie
suplimentară pentru probleme legate de
competenţele
autorităţilor
locale
şi
subdiviziunile proprietăţilor (parcelarea).
Instrumentele de planificare propriu-zise pot
deveni părţi ale legislaţiei. Aceste legi sunt,
desigur, modificate în timp şi completate cu
legislaţie secundară prin regulamente şi
ordine.
• state în care legislaţia de amenajare
a teritoriului este compusă dintr-un mare
număr de acte normative, decrete şi
reglementări, care cuprind – separat –
prevederi pentru un anumit tip de plan,
instrument sau procedură (Grecia, Italia şi
Portugalia). În aceste ţări, în care există şi un
mare număr de instrumente de planificare
pentru situaţii specifice, identificarea unui
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Actori locali
și regionali

cadru legislativ unitar pentru sistemul de
planificare spaţială este dificilă.
• state cu guverne regionale sau
federale în care “nivelul regional” de
administraţie joacă un rol important în
formularea legislaţiei de planificare spaţială
(Austria, Belgia şi Spania). În aceste state,
guvernele regionale au elaborat sau sunt pe
cale să-și elaboreze cadrul legislativ propriu
pentru planificare spaţială, operaţiune
dificilă, având în vedere faptul că legislaţiile
regionale prezintă importante diferenţieri în
funcţie de condiţiile locale specifice şi de
priorităţi.
Actori la nivel naţional
Uniunea
Europeană este
un
stat
supranaţional în care deciziile politice sunt
adoptate în funcţie de raporturile stabilite
între diferitele niveluri de guvernare, adică în
raport de modul în care sunt atribuite
competenţele fiecărui nivel iar instituţiile
UE, statele şi regiunile sunt parteneri eligibili
şi concurenţiali, în susţinerea intereselor
economice, sociale, culturale etc. ale
entităţilor teritoriale pe care le reprezintă
fiecare. Rolul statelor naţionale este acela de
a promova interesele statelor membre, fără
însă a fi unicii actori ce au putere de decizie.
Este o organizaţie înfiinţată pe baza unui
tratat, ce recunoaşte şi respectă dreptul
38

suveran al fiecărui stat membru de a-şi apăra
interesele naţionale, iar deciziile sunt
adoptate doar cu unanimitate de voturi. De
regulă, aceasta se rezolvă în urma unor
negocieri ce au loc prin reuniuni periodice
ale şefilor de stat şi de guvern, cunoscute ca
“Summit-uri”, veto-ul exprimat de oricare
din participanţi având puterea de a bloca
întregul proces. În consecinţă, conform
modelului integuvernamentalist, statele
naţionale îşi păstrează deplina suveranitate,
iar încheierea oricărui tratat depinde de
voinţa lor de a coopera, precum şi de
promovarea intereselor celor mai puternice
state din Uniune, care astfel îşi exercită
influenţa asupra celorlalte state membre.
Neofuncţionalismul, o altă abordare de
factură supranaţionalistă, pune însă accentul
pe promovarea intereselor interne ale
statului, ca interese ale unor regiuni,
sindicate, sau firme private, de exemplu,
integrarea fiind impusă de aceşti actori prin
acord cu instituţiile UE, fiecare parte având
scopul de a-şi promova interesele proprii:
Comisia Europeană şi Curtea Europeană de
Justiţie urmărind să sporească influenţa
instituţiilor europene asupra statelor
membre, în timp ce statele vizează
protejarea intereselor politice şi economice
ale actorilor sub-naţionali.
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Conform guvernanţei multi-level, rolul
statelor membre în luarea deciziilor diferă,
deoarece reprezentanţii statelor în Consiliul
UE nu promovează exclusiv interesele
naţionale ci şi pe cele ale Uniunii, iar statele
nu mai sunt singurii actori decidenţi, deşi
rolul lor este încă foarte important, la proces
participând şi actorii subnaţionali. Prin
reprezentarea lor în Consiliul UE, statele au
acces la procesul decizional, ele participă
efectiv la adoptarea deciziilor.
Competenţele Consiliului Uniunii sunt de
natură legislativă, fiind, de altfel, principalul
organ legislativ, dar nu numai atât, Consiliul
UE este principalul coordonator în materie
de politică a statelor membre. Teoria privind
guvernanţa multi-nivel implică un transfer
de competenţe de la nivel naţional la nivel
supranaţional, numit şi integrare pozitivă,
precum şi un transfer de competenţe către
nivelul subnaţional. Prin acest transfer are
loc doar un proces de destatalizare a
politicilor, nu de deznaţionalizare a statului.
Conform teoriei guvernanţei multi-nivel,
suveranitatea statelor este interpretată prin
capacităţile sale specifice (de ordin legislativ,
fiscal sau coercitiv) iar implicarea statului în
procesul decizional nu este unul de tip
ierarhic, centralizat.
Actori regionali
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Reforma din 1988 privind implementarea
Fondurilor Structurale a avut un impact
puternic asupra relaţiilor din interiorul UE, în
special asupra celor dintre autorităţile
regionale şi supranaţionale, dar a creat şi o
nouă paradigmă, intens analizată, în
literatura academică. Consecinţele aplicării
noii proceduri de implementare a Fondurilor
Structurale s-au manifestat în planul
coordonării verticale interguvernamentale
deoarece
pe
baza
principiului
parteneriatului, actorii regionali au acces
deplin la ambele faze ale politicii UE,
elaborare și implementare. Planurile
naţionale de dezvoltare şi cele operaţionale
trebuie realizate în cooperare cu autorităţile
regionale şi naţionale, înainte de a fi supuse
analizei Comisiei Europene. În faza de
planificare, interesele regionale pot fi
promovate de către autorităţile ce participă
la elaborarea planului, în timp ce în fazele
următoare regiunile dispun de posibilităţi
reale de a influenţa finanţarea proiectelor,
ştiut fiind că fiecare proiect, aprobat de
Comisie, trebuie să fie co-finanţat de
autorităţile regionale sau naţionale, după
caz, iar căile prin care se pot influenţa
deciziile la nivel UE sunt fie pe filiera
naţională, fie prin intervenţiile Comitetului
Regiunilor sau al Parlamentului European,
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inclusiv prin negocieri cu Comisia.
Regiunile au şi posibilitatea de a-şi promova
interesele prin parteneriat interregional, cu
actori publici sau privaţi, iar Comisia a fost
întotdeauna interesată să vadă o mobilizare
crescândă a potenţialului regional prin astfel
de cooperări. Rolul regiunilor, ca al treilea
nivel, a fost şi rămâne una din preocupările
instituţiilor
europene,
naţionale
şi
subnaţionale, iar literatura academică a
contribuit
consistent
la
implicarea
autorităţilor regionale în procesul de
elaborare şi aplicare a deciziilor UE .
Fiecare stat membru UE are structura
teritorial – administrativă proprie, în care
transferul competenţelor, de la nivelul
naţional către autorităţile subnaţionale,
depinde de o serie de factori de natură
politică, economică, culturală şi etnică,
uneori, iar implicarea regiunilor în
elaborarea şi implementarea politicilor UE
este o realitate indubitabilă. Statele
reprezentative
prin
descentralizarea
deciziilor la nivel naţional (Germania, Austria
şi Belgia) au continuat să fie preocupate de
introducerea unor reforme prin care să se
optimizeze procedurile de alocare a
Fondurilor Structurale.
Modelul francez, implementat după
reformele de descentralizare iniţiate în 1982,
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prin înfiinţarea regiunilor , prevede accesul
autorităţilor regionale la elaborarea şi
implementarea planurilor de dezvoltare
regională pe baza contractelor de plan statregiune. Spre deosebire de landurile
germane, regiunile franceze nu au putere
legislativă în implementarea competenţelor
ce le revin, au doar putere de decizie şi de
reglementare, ceea ce se traduce printr-o
competenţă
normativă
limitată,
compensată de o competenţă materială
extinsă. Regiunea participă, în funcţie de
interesul manifestat, şi la realizarea
programelor de dezvoltare locală, prin
sprijinul acordat în materie de achiziţii
echipamente, dezvoltarea infrastructurii,
dezvoltarea urbană şi rurală. Finanţele
regiunii sunt asigurate din încasări fiscale,
adică
din
impozite
directe
(taxe
profesionale, taxe asupra locuinţelor, taxe
funciare) care alimentează bugetele locale
precum şi din reţelele fiscale de impozitare
indirectă (aplicate în special pieţii auto şi
tranzacţiilor imobiliare). În raport cu
departamentele, resursele financiare ale
regiunilor sunt mai reduse fiindcă fiscalitatea
regională este relativ scăzută comparativ cu
cea practicată la celelalte două niveluri.
Actori locali
Principiul parteneriatului implică de
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asemenea participarea autorităţilor locale la
derularea programelor de dezvoltare.
Formele de organizare şi reprezentare a
colectivităţilor locale diferă mai mult sau mai
puţin de la un stat la altul, iar ceea ce este cu
adevărat
important
este
creşterea
participanţilor la administraţia locală,
aceştia reprezentând sectoarele de afaceri,
sindicate, ONG-uri, etc.
În Franţa, în perioada 1958-1982, în structura
teritorial-administrativă a celei de a V-a
Republici
erau
recunoscute
doar
departamentele şi comunele. Autorităţile
locale, la nivel de comună, sunt consiliul
municipal, ca organ legislativ, şi primarul, ca
organ executiv, ambele alese prin vot direct
în cazul consiliului, şi indirect, de către
consilierii locali, a primarului.
Departamentele sunt colectivităţi teritoriale
ce au vocaţia emiterii de decizii cu privire la
toate competenţele acordate de legiuitor.
Crearea regiunilor nu a afectat sub nici un
aspect organizarea şi funcţionarea consiliilor
generale ale departamentelor. Executivul la
nivelul departamentului este tot un prefect,
ce are ca atribuţii principale executarea
bugetară
şi
îndeplinirea
hotărârilor
consiliului general. Resursele financiare ale
colectivităţilor locale sunt asigurate pe trei
căi: prelevări din bugetul anual al statului,
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fiscalitatea locală şi din aplicarea TVA.
În Germania, autorităţile locale sunt
implicate în implementarea politicilor de
dezvoltare locală, având o serie de atribuţii
în domenii cum ar fi educaţia, dezvoltarea
afacerilor şi problemele de mediu dar şi cele
referitoare la alimentarea cu apă,
electricitate şi gaz, transporturile locale.
Resursele financiare existente la dispoziţia
autorităţilor locale sunt asigurate din taxe,
alocaţii primite de la guvernele landurilor şi
din alte contribuţii.
În Marea Britanie, implicarea autorităţilor
locale în procesul de planificare şi
implementare a politicilor de dezvoltare a
devenit mai consistentă după reforma din
1998 cu privire la Fondurile Structurale.
Politicile de dezvoltare rurală şi urbană
implică parteneriatul autorităţilor regionale
şi locale, mai ales în cazul zonelor aflate în
dificultate şi în cele izolate, cum sunt de
exemplu localităţile montane.
Actori publici
În această categorie sunt incluse, indiferent
de nivelul pe care sunt situate, autorităţile
supranaţionale, naţionale, regionale şi
locale, fiecare reglementând după poziţia şi
interesele pe care le reprezintă. În procesul
de luare a deciziilor, autorităţile consultă
diverse organizaţii non-statale cum ar fi
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organizaţiile societăţii civile, asociaţiile
patronale, asociaţiile fermierilor etc.
Implicarea acestor actori privaţi în procesul
decizional are loc nu numai prin consultarea
lor de către autorităţile publice ci şi prin
iniţiativa manifestată de grupurile de
interese pentru formularea, influenţarea şi
implementarea deciziei autorităţilor publice.
La nivel supranaţional, actorii publici ce vin
în contact cu grupurile de interese sunt
Comisia şi Parlamentul European. La nivel
naţional actorii publici sunt reprezentaţi de
guvernele şi parlamentele naţionale,
ministerele şi agenţiile guvernamentale. La
nivel regional există consiliile regionale şi
executivul acestora precum şi agenţiile de
dezvoltare regională, cu menţiunea că
organizarea şi competenţele corespund
condiţiilor specifice fiecărui stat membru.
La fiecare nivel de autoritate se exercită
acţiuni de lobby sau presiuni în vederea
formulării sau influenţării deciziei de către
actorii privaţi în domeniile de interes ale
acestora.
Actori privaţi
Grupurile de interese se manifestă la toate
cele trei sau patru niveluri în funcţie de
structura fiecărui stat şi a UE. La nivel
comunitar există aşa numitele Eurogrupuri,
ce sunt în fapt reprezentanţele organizaţiilor
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naţionale ale intereselor sectoriale cum ar fi
fermierii,
sindicatele,
consumatorii,
patronatele etc. Cele mai importante
Eurogrupuri la nivel comunitar sunt
Comitetul Organizaţiilor Agricole (COPA),
Uniunea Confederaţiilor Industriale şi
Patronale Europene (UNICE), Confederaţia
Sindicatelor Europene (ETUC), Biroul
European al Uniunii Consumatorilor (BEUC).
În afara acestor Eurogrupuri există şi
organizaţii sectoriale care desfăşoară
aceleaşi activităţi dar într-un cadru strict
specializat. Numărul grupurilor de interese
ce acţionează la nivel european este apreciat
diferit de autorii ce abordează acest aspect.
Organizaţiile şi-au stabilit contacte chiar cu
Comisia Europeană şi cu PE, mai ales prin
intermediul Directoratelor. Se estimează că
în 1992 activau circa 3000 de grupuri de
interese la Bruxelles ce cuprindeau peste 500
de asociaţii europene iar la nivelul anului
2000 numărul asociaţiilor non-profit
ajunsese la 800, cuprinzând regiunile,
oraşele, mediul rural, uniunile sindicale,
federaţiile patronale, interese politice,
organizaţiile consumatorilor, organizaţiile
pentru protecţia animalelor, naturii şi
mediului,
organizaţiile
religioase,
organizaţiile pentru drepturile omului
precum şi organizaţii de conservare şi
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dezvoltare .
În afara acestor organizaţii există şi grupuri
de lobby profesioniste care au reuşit să se
impună datorită nivelului ridicat al
consultanţei specializate concomitent cu un
nivel cost redus al costurilor. Deschiderea
manifestată de către Comisia Europeană
faţă de grupurile de interese este mai
evidentă decât faţă de guvernele statelor
naţionale, ba mai mult, relaţiile Comisiegrupuri de interese sunt mai strânse decât
aceleaşi tip de relaţii existente în Statele
Unite, între guvernul federal şi grupurile de
lobby. Societatea civilă este unul dintre
partenerii importanţi ai UE si aceasta se
datorează efortului pe care Comisia îl face
pentru a estompa deficitul democratic ce i se
reproşează de unii cercetători.
Moneda unică și Tratatul de la Maastricht prevedea punerea
politicile comune în operă a ultimei etape a Uniunii Monetare
până cel târziu 1 ianuarie 1999. Perioada ce a
urmat intrării în vigoare a Tratatului a fost
dificilă, având în vedere clauza de excepţie
acordată Marii Britanii şi Danemarcei, dar şi
datorită interpretării date în Germania de
către Tribunalul Constituţional de la
Karlsruhe puţin favorabilă prevederilor de la
Maastricht. Această hotărâre făcea referire
la intrarea în fază finală, ceea ce i-a făcut pe
foarte mulţi analişti ai construcţiei europene
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să se întrebe dacă nu cumva există riscul ca
prerogativa parlamentară recunoscută unor
parlamente naţionale în
chestiunea
monetară să fie extinsă la toate ţările
membre, ceea ce ar pune serioase probleme
în calea respectării calendarului fixat.
Tratatul era caracterizat de o logică de
progresivitate în ceea ce priveşte realizarea
Uniunii Economice şi Monetare. El conţinea
criterii de ordin instituţional şi economic.
Politica Agricolă Comună
Considerată o reuşită a anilor ’70, Politica
Agricolă
Comună
a
contribuit
la
modernizarea agriculturilor statelor membre
ale CEE, făcând din Comunităţile Europene
unul din marii exportatori de produse
agricole. A fost o reuşită imperfectă şi
precară. Mecanismele acestei politici (în
particular cele legate de protecţia
frontierelor prin sistemul de prelevări)
făceau din Comunitate, în domeniul agricol,
un spaţiu închis în interiorul căruia
agricultorii beneficiau de preţuri garantate şi
de subvenţii la export. Costurile crescute ale
acestei politici şi “războaiele comerciale”
repetate cu Statele Unite au determinat o
reevaluare a PAC în vederea propunerii unei
reforme. O primă etapă a acestei reforme a
avut loc în 1992 prin înlocuirea mecanismului
de subvenţionare cu sistemul de ajutor
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direct la venit. La această provocare
financiară, s-a adăugat chestiunea lărgirii UE
spre ţările Europei Centrale şi de Est. Aceste
ţări erau şi sunt în mai mare măsură mai
agrare decât statele membre ale UE.
Politica Externă şi de Apărare Comună
Reprezentând al doilea pilon al UE conform
Tratatului de la Maastricht, Politica Externă
şi de Securitate Comună (PESC) reprezenta
o reală provocare pentru integrarea
europeană. Statul european federal nu
putea fi conceput fără o politică comună în
domeniile externelor şi apărării.
Politica Externă şi de Securitate Comună,
concepută ca un pas major faţă de
Cooperarea Politică Europeană din anii ’80 a
stârnit rivalitatea a două grupuri de state din
UE. Marea Britanie, Olanda şi Danemarca au
rămas fidele Alianţei Nord Atlantice, pe când
Franţa, Belgia şi Germania erau favorabile
unei identităţi europene în materie de
apărare şi politică externă.
Divergenţele între comunitari şi votul
unanim cerut în Consiliu în ceea ce priveşte
PESC, au constituit motive importante care
au condus la eşecul acestei politici. Ocaziile
de a se afirma o identitate europeană în
materie de securitate europeană nu au lipsit,
exemple putând fi date crizele din BosniaHerţegovina, Ruanda, Algeria, Cecenia,
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Siria, etc.
Aşa s-a născut ideea unei globalizări a
competenţelor Uniunii şi renunţarea la
structura bazată de pe cei trei piloni.
Dificultăţile născute dintr-un astfel de
demers ar fi întărit, fără îndoială, rivalităţile
în sânul UE, mai ales că foarte multe state
erau din ce în ce mai puţin dispuse la
transferul de suveranitate.
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