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Rezumat
UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PREZENT
Europa e la o răscruce 

Traseul lung spre uni�carea politică a fost susținut de un număr mare de 
europeni, majoritatea foarte înstăriți, și care au avut cel mai mult de câș-
tigat de pe urma globalizării și a Pieței Unice. Însă încetinirea economică 
prelungită de după 2008, înrăutățită de datoriile abia sustenabile ale 
multor țări, a produs un val de nemulțumire. Astăzi, electoratul din prin-
cipalele țări europene este împărțit în două, și nu întotdeauna pe linie 

de partid. Nu mai este nerealist să credem că 
decizia Marii Britanii de a părăsi UE ar putea � 
urmată de voturi de ieșire în țări precum Italia, 
Franța, Olanda și Grecia. Pe lângă o perioadă 
susținută de fragilitate �scală și instabilitate 
politică, Europa se confruntă cu o criză exis-
tențială.

S-ar putea argumenta că problemele econo-
mice recente au fost doar o conjunctură nefa-
vorabilă și că cea mai bună cale de urmat este 
intensi�carea procesului de uni�care - inclu-
siv centralizarea politică și �scală fără de care 
este di�cil să se mențină o monedă unică care 
să acopere chiar și o parte a UE. Dar această 

sugestie este prea convenabil de simplă. Refrenul „unei uniuni tot mai 
strânse”, introdus pentru prima dată de cei care au elaborat Tratatul de 
la Roma, propune o convergență voluntară între națiuni, nu o simplă 
sudare a structurilor politice și �nanciare în care acestea trăiesc. Cele 
două nu sunt similare. Prima o poate legitima pe a doua, dar a doua nu 
o va realiza pe prima.

Sistemele financiare 
și politice generează 
și stabilesc termenii 
relațiilor între toate 

clasele sociale din 
întreaga Europă.
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De fapt, unele dintre mecanismele prin care UE a încercat să uni�ce po-
poarele au fost ele însele contraproductive. În cadrul cursurilor interne 
�xe de schimb ale monedei euro, eșecul economiei grecești a transfor-
mat Grecia într-un stat economic vasal - cu efecte previzibile în ce pri-
vește sentimentul grec vis-a-vis de țările creditoare. Pe scară mai largă, 
dependența de �nanțarea datoriei creează în UE, la nivel individual, cor-
porativ și național, o rețea interconectată densă a celor care se luptă să 
ramburseze împrumuturile și a celor care ar putea � distruși/ruinați în 
caz de neplată. Relația - sau, mai bine zis, lipsa relației - între corporații și 
investitorii lor a ajutat la modelarea unui peisaj �nanciar în care capita-
lul gravitează spre cele mai puternice puncte de creștere și atrage forța 
de muncă în urma lui, cu repercusiuni uneori grave asupra țărilor care 
trimit și care primesc forța de muncă.

Ideea este că sistemele �nanciare și politice generează  și stabilesc ter-
menii relațiilor între toate clasele sociale din întreaga Europă. Unele 
dintre aceste sisteme, cum ar � moneda euro, au fost concepute, altele 
(inclusiv �nanțarea datoriei, funcționarea piețelor de capital și un ciclu 
democratic de scurtă durată) existau deja în economia politică occiden-
tală și au fost folosite sau adaptate. Dar în mod ironic, având în vedere 
obiectivele declarate ale proiectului european, structura relațională și 
impactul acestor sisteme (care includ relația dintre actualii și viitorii ce-
tățeni ai Europei), nu au făcut niciodată obiectul unei examinări serioa-
se.

UNIUNEA EUROPEANĂ AȘA CUM AR TREBUI SĂ FIE
Cum ar � însă dacă UE ar lua Tratatul de la Roma ad literam și ar stabili „o 
uniune din ce în ce mai strânsă” – în sensul unei convergențe agreate, 
construită pe un sentiment popular al identității europene – ca obiectiv 
primar și pragmatic pe termen lung? Într-o lume reală, ce fel de politici 
ar inspira?

Politicile din Europa, la nivel național și la nivel european, re�ectă o 
gamă largă de obiective și considerații, care includ creșterea economi-
că, securitatea, limitarea impactului asupra mediului și, nu în ultimul 
rând, efectul probabil asupra voturilor. Acest document sugerează că 
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ar trebui luat în calcul încă un lucru, care le ancorează pe celelalte: și 
anume, impactul politicii asupra relațiilor dintre națiuni, instituții, gru-
puri de interes și indivizi. Prin urmare, un prim test pentru politici nu ar 
� doar cu privire la efectele lor economice, sociale sau de mediu, ci și cu 
privire la posibilitatea ca acestea să genereze o mai bună interacțiune 
și înțelegere reciprocă, să asigure obiectivitate su�cientă pentru toate 
părțile implicate și o convergență a obiectivelor și a valorilor.

Europa confederală nu propune o retragere din proiectul european, nici 
o grăbire prematură și irațională către o in-
tegrare politică deplină. Abordând slăbiciu-
nile de fond/implicite ale relațiilor, ea oferă 
o modalitate mai constructivă și mai puțin 
controversată de a face față interdependen-
ței de care nici un european nu poate scăpa. 
Într-o structură confederativă există o opor-
tunitate pentru UE și pentru națiunile sale 
constituente de a � puternice împreună, de 
a rezolva problemele de suveranitate și de 
a reînnoi mandatul, calitatea de membru și 
procedurile principalelor instituții centrale 
ale UE: Consiliul European, Parlamentul Eu-
ropean, Comisia Europeană și Banca Centra-
lă Europeană. Lucrarea se concentrează, de 
asemenea, asupra preocupărilor de natură 

economică. Europa are nevoie de o modalitate de stimulare a creșterii 
economice și de reducere, nu de creștere, a unor datorii fără precedent 
care ar putea provoca pe termen scurt și mediu pagube mai devasta-
toare decât amenințările recunoscute, cum ar � modi�carea nivelului 
apelor.

Lucrarea prezintă douăzeci de propuneri de politici în cadrul a șapte 
domenii principale. Dar în realitate, este mai mult decât o direcție poli-
tică. Este, de asemenea, o recunoaștere a faptului că marile motoare ale 
gândirii și ale acțiunii care provin din rădăcinile creștine europene și din 
Iluminism nu sunt complete în ele însele.

O cultură care se 
bazează atât de 

mult pe drepturile 
și libertățile 

indivizilor va trebui 
să contribuie și la 
relațiile pe care le 

codifică în instituțiile 
importante.
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În cele din urmă, o cultură care se bazează atât de mult pe drepturile și 
libertățile indivizilor va trebui, de asemenea, să se ocupe și de relațiile 
pe care le codi�că în principalele instituții și să pună valoare explicită 
pe calitatea relației în conducerea vieții civice și a educării generației ur-
mătoare. Libertatea și egalitatea sunt idealuri fără pereche - dar ele sunt 
doar două din trei. Nici una nu poate � pusă în aplicare în mod izolat față 
de cea de-a treia, care, de la mijlocul secolului al XX-lea, a primit mult 
mai puțină atenție - și anume fraternitatea.

UN REZUMAT POLITIC

Structurile politice

1. Modificarea Tratatului de la Lisabona pentru a redefini „uniunea” ca o 
structură confederală puternică, mai degrabă decât o federație (LA NIVEL 
EUROPEAN)

2. Modificarea Tratatului de la Lisabona pentru a consolida participarea 
la viața publică a generațiilor viitoare prin includerea lor în mod oficial 
ca grupuri de interes în UE și prin extinderea obiectivelor politicii 
educaționale în statele membre (LA NIVEL EUROPEAN) 

Finanțarea internațională în cadrul UE

3. Aplicarea disciplinei simetrice la economiile cu excedent de cont curent și 
la economiile cu deficit de cont curent (LA NIVEL EUROPEAN)

4. Amânarea obiectivului de a realiza o zonă monetară unică pentru întreaga 
Uniune Europeană iar, între timp, reactivarea unui regim de schimb 
valutar flexibil pentru corectarea rapidă a dezechilibrelor balanței de plăți 
(LA NIVEL EUROPEAN)

5. Reducerea impactului datoriei internaționale prin transformarea 
datoriei convenționale în titluri de valoare asociate cu PIB-ul (LA NIVEL 
EUROPEAN)
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Creșterea fără datorii

6. Restabilirea încrederii între guverne și electorat prin impunerea 
transparenței fiscale intergeneraționale. (LA NIVELUL STATELOR MEMBRE)

7. Abordarea urgentă a datoriei publice prin reducerea presiunii asupra 
cheltuielilor publice (LA NIVELUL STATELOR MEMBRE)

8.  Înlăturarea avantajelor fiscale pentru finanțarea datoriei în sectorul 
corporativ pentru a crea condiții de concurență echitabile între finanțarea 
datoriei și cea a  capitalului propriu (LA NIVELUL STATELOR MEMBRE)

9. Stabilirea unor taxe adecvate aplicate băncilor pentru asigurarea de 
lichidității și solvabilitate pe care o primesc de la guvern și BCE 
(LA NIVELUL STATELOR MEMBRE)

10. Dezvoltarea de noi instituții financiare pentru a finanța achiziția de 
locuințe prin partajarea dreptului de proprietate și eliminarea oricăror 
reduceri/scutiri de taxe restante pentru creditul ipotecar (LA NIVELUL 
STATELOR MEMBRE)

11. Stimularea preocupării pentru clienți a băncilor, comercianților cu 
amănuntul și a altor creditori, prin eliminarea deducerilor fiscale în cazul 
nerambursării creditelor de consum (LA NIVELUL STATELOR MEMBRE)

O piață unică având trei libertăți

12.  Crearea unei noi piețe unice având trei libertăți de comercializat - bunuri, 
servicii și capital - și permiterea guvernelor naționale să controleze 
imigrația (LA NIVEL EUROPEAN)

Guvernanța corporativă

13. Impunerea raportării integrate ca standard european pentru corporații 
și introducerea indicatorilor care măsoară direct calitatea relațiilor între 
părțile interesate (LA NIVEL EUROPEAN)

14. Consolidarea supravegherii managementului corporatist de către 
acționari prin solicitarea transparenței în ceea ce privește deținerea de 
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acțiuni, prin amânarea plății unei părți din remunerația directorului și 
prin stimularea investitorilor de a se implica pe termen lung.  (LA NIVEL 
EUROPEAN)

15. Reechilibrarea riscului între părțile interesate, solicitând o reprezentare 
mai puternică a intereselor părților în consiliile de administrație și, în 
cadrul procedurilor de lichidare, prioritizarea creditorilor mici, a clienților, 
a furnizorilor și a angajaților față de creditorii garantați. (LA NIVEL 
EUROPEAN)

16. Transferarea sarcinii probei în cadrul Concentrărilor Economice ale UE 
pentru a impune nu doar lipsa rezultatelor negative, ci și demonstrarea 
beneficiilor sociale pozitive (LA NIVEL EUROPEAN)

Realismul privind migrația

17. Recunoașterea oficială a limitelor toleranței naționale prin menținerea 
controalelor privind imigrația la nivel național mai degrabă decât la nivel 
european (LA NIVEL EUROPEAN)

18. Crearea unui sistem de imigrație al Uniunii Europene finanțat prin 
cooperare, cu frontiere externe colective puternice (LA NIVEL EUROPEAN)

Investiții și bunăstare

19. Împuternicirea zonelor metropolitane de a avea un rol decisiv în 
planificarea economică a zonei, creșterea investițiilor și distribuirea 
ajutoarelor sociale (LA NIVELUL STATELOR MEMBRE)

20. Creșterea rezilienței sociale prin stimularea locuirii împreună/în apropiere 
a rudelor și prin restabilirea competențelor familiei extinse, astfel încât 
să se reducă cererea pentru ajutoarele sociale din bugetele naționale. (LA 
NIVELUL STATELOR MEMBRE)



 Valori relaționale pentru Europa

 Libertatea, egalitatea, adevărul, justiția și solidaritatea pot avea sens numai în 
contextul relațiilor - cu ceilalți și cu Dumnezeu.

 Pentru noi toți, relațiile sunt baza identității, învățării, oportunității, realizării și 
a bunăstării.

 Deoarece calitatea relației afectează puternic atât oamenii, cât și instituțiile, 
capitalul relațional este o sursă primordială de valoare.

 O bună societate își conectează membrii în moduri care încurajează 
reciprocitatea, transparența, înțelegerea, corectitudinea și viziunea comună.

 toate persoanele ar trebui să fie tratate imparțial în fața legii și să beneficieze 
de respectarea valorii lor intrinseci.

 Într-o societate durabilă, drepturile indivizilor, comunităților, instituțiilor și 
terților trebuie să fie echilibrate între rețelele sociale care includ generațiile 
viitoare.

 În cazul în care relațiile dintre indivizi sau națiuni se destramă, trebuie urmărit 
auto-controlul și medierea în favoarea separării sau a violenței.
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