NI-80-09-560-RO-C

Comisia
Europeană

Informaţii esenţiale despre
extinderea Uniunii Europene (UE)
Comisia Europeană – Direcţia Generală Extindere
Unitatea A2: Informare şi comunicare
Adresa biroului: Rue de la Loi 200 – B-1049 Bruxelles
Tel: (+32-2) 295 36 79 Fax: (+32-2) 299 17 77

Olli Rehn
Comisar responsabil pentru Extindere

PREFAŢĂ
Anul 2009 marchează o dublă aniversare
istorică. În această toamnă se împlinesc
20 de ani de la căderea zidului Berlinului.
În luna mai a acestui an sărbătorim al 5-lea
an de la extinderea Uniunii Europene (UE),
eveniment care a reunificat Europa de est
şi Europa de vest.
La cinci ani de la această dată, extinderea
UE a adus avantaje în egală măsură oamenilor din vechile şi din noile state membre.
Din perspectivă economică, extinderea a
generat oportunităţi de export şi investiţii
şi, implicit, mai multe locuri de muncă pentru cetăţenii vechilor state membre, în timp
ce nivelul de trai din noile state membre
s-a îmbunătăţit. Extinderea a contribuit
la consolidarea democraţiei, la întărirea
stabilităţii şi securităţii pe continentul
nostru. O Uniune Europeană extinsă are o
pondere mărită în abordarea problemelor
Bruxelles, martie 2009
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de importanţă majoră precum schimbarea
climatică sau criza financiară internaţională. Uniunea Europeană este astăzi nu doar
mai mare, ci şi mai puternică, mai dinamică
şi mai diversificată cultural.
În prezent, atractivitatea perspectivei
europene încurajează reformele din ţările
vest-balcanice şi din Turcia.
În timp ce majoritatea cetăţenilor UE susţin
obiectivele majore ale extinderii – mărirea
spaţiului de pace şi stabilitate, a democraţiei şi bunăstării în Europa – unii rămân
oarecum sceptici cu privire la avantajele
extinderii europene.
Această broşură analizează temerile cele
mai frecvente şi prezintă un bilanţ faptic al
extinderii UE. Vă invit să trageţi voi înşivă
concluzii.

Ce efecte are extinderea UE în domeniul securităţii?
Uniunea Europeană se bazează pe o serie
de valori şi principii comune şi funcţionează
conform premizei că orice stat european
care le respectă poate candida pentru calitatea de membru.
Din acest motiv, extinderea este o forţă
importantă de reformare, care stimulează
candidatele la aderare spre schimbări democratice şi liberalizare economică. UE îşi
propune ca obiectiv să extindă fără conflict
spaţiul păcii, al stabilităţii şi al bunăstării
pe continent. Decisivă pentru transformarea
paşnică spre democraţie a Europei centrale
şi de est este şi atractivitatea UE, aceasta
fiind şi forţa motrice pentru reforme în ţările vest-balcanice şi în Turcia. Este în interesul nostru să exportăm stabilitate în ţările
învecinate şi să nu importăm instabilitate
de acolo.
Stabilitatea consolidată şi dezvoltarea paşnică, la care au contribuit rundele de extindere a UE de-a lungul anilor, reprezintă un
beneficiu pentru toţi europenii.
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A deveni membru al UE este o decizie a naţiunilor libere şi democratice, care au hotărât
să participe la identitatea europeană şi săşi contopească suveranitatea cu UE.

Ce efecte economice are această
extindere?
Extinderea aduce avantaje atât noilor cât
şi vechilor membri, precum şi Uniunii în
ansamblu. Schimburile comerciale între
vechile şi noile state membre aproape s-au
triplat în mai puţin de 10 ani (de la 175 miliarde € în 1999 la aproximativ 500 miliarde
€ în 2007). Acest lucru reiese şi mai clar din
creşterea de cinci ori a volumului schimbului de mărfuri între noile state membre, de
la mai puţin de 15 miliarde € la 77 miliarde
€ în acelaşi interval de timp.
Acesta a fost un factor cheie, care a contribuit la o creştere anuală stabilă de 1,5 % în
domeniul ocupării forţei de muncă în noile
state membre în intervalul cuprins între
aderarea lor în 2004 şi declanşarea crizei
financiare.

Criza economică a demonstrat că extinderea reprezintă nu o problemă, ci soluţia ce
poate revitaliza economia europeană. Avem
un destin comun.

De adoptarea normelor de mediu şi de sănătate ale UE de către noile state membre
profită în egală măsură cetăţenii din vechile
şi din noile state membre.

Care sunt avantajele extinderii pentru cetăţenii UE?

Cele mai importante puncte la ultimele
negocieri de aderare au fost securitatea
alimentară şi sănătatea animalelor. UE a
întreprins măsuri stricte pentru a aduce
noii membri la standardele Uniunii. Instalaţiile de procesare a produselor alimentare,
fabricile de lapte şi abatoarele care nu îndeplineau normele au fost închise înainte
de aderare, şi numai cele care îndeplineau
condiţiile au putut sa-şi vândă produsele pe
piaţa internă europeană.

În primul rând, stabilitatea mai ridicată şi
dezvoltarea paşnică, la care au contribuit
extinderile succesive ale UE de-a lungul
anilor, reprezintă beneficii pentru toţi
europenii.
Si nu numai atât. Prin includerea pe piaţa
internă europeană a peste 100 milioane
de consumatori cu putere de cumpărare în
creştere, cererea de produse provenind de
la companiile din vechile state membre s-a
intensificat. Acest lucru a dus atât la păstrarea cât şi la crearea de locuri de muncă
acasă. Aşa cum cetăţenii germani profită
de fiecare utilaj produs şi vândut de o companie germană în Polonia, tot aşa fiecare
tranzacţie a unei bănci olandeze în noile
state membre vine în avantajul întregii economii olandeze. Viceversa este în mod egal
valabilă.

Punerea în aplicare a directivelor specifice
privind apa a dus la îmbunătăţirea calităţii
apei potabile şi a apelor în ansamblu.
De asemenea, securitatea nucleară s-a îmbunătăţit ca urmare a extinderii. În cadrul
obligaţiilor de aderare, mai multe centrale
nucleare care prezentau risc de securitate
au fost închise. Securitatea nucleară europeană s-a ameliorat prin iniţiativa noilor
state membre de a se integra în sistemul
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european de schimb rapid de informaţii
prevăzut în caz de situaţii radiologice de
urgenţă.
În urma extinderii, mai multe state au aderat
la Tratatul Schengen, care acordă facilităţi
de circulaţie tuturor cetăţenilor. Integrarea
noilor state membre în piaţa internă a traficului aerian din UE a avut ca efect servicii
de zbor mai sigure şi mai avantajoase. Cetăţenii UE mai pot profita de extindere prin
îmbunătăţirea oportunităţilor de afaceri
şi a posibilităţilor de studiu şi muncă în
străinătate.

Integrare în profunzime sau
expansiune?
Combinaţia dintre integrarea în profunzime
şi expansiune a consolidat Uniunea şi a dus
la creşterea influenţei noastre în lume pe
scena economică şi politică. Între „profunzime“ şi „expansiune“ nu există nicio tensiune inerentă. Din motive diferite ambele
sunt necesare, şi ele s-au desfăşurat până
acum în paralel.
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În acest mod a fost fondată, spre exemplu,
Piaţa Comună după extinderea spre sud din
anii ’80. Concomitent s-au pus bazele politicilor europene regionale şi de coeziune .
După aderarea ţărilor nordice şi a Austriei
în anii ’90 s-a introdus moneda comună şi
s-au întreprins paşi importanţi în politica
externă şi de securitate.
De la aderările din 2004 şi 2007 s-au realizat progrese mari în domeniile justiţiei,
libertăţii şi securităţii. Mai nou, punctul
central al atenţiei se află pe competitivitate
economică şi pe schimbările climatice.
Temerile că o uniune cu 27 de membri nu
poate dispune de capacitate decizională
s-au dovedit a fi neîntemeiate. Cu siguranţă că modul de funcţionare al UE poate fi
mereu îmbunătăţit. Trebuie să impulsionăm
reformele interne. Însă nu ne permitem să
relaxăm eforturile pentru menţinerea păcii
şi bunăstării, deoarece ele servesc intereselor fundamentale ale UE şi ale locuitorilor
săi.

Prea mulţi, prea repede?
În 2004 şi 2007 au aderat la UE doisprezece
noi membri. Această reunificare a Europei
nu s-a realizat însă peste noapte. La 15 ani
după căderea zidului Berlinului a avut loc
aderarea a zece ţări din Europa centrală
şi de est, precum şi a Ciprului şi Maltei.
În aceşti ani, aceste ţări au trecut printr-o
transformare democratică şi economică
fundamentală, care le-a asigurat calificarea
pentru statutul de membru al UE.
În cazul a două ţări, Bulgaria şi România,
tratatul de aderare prevede clauze suplimentare de salvgardare, pentru a putea
soluţiona eventualele dificultăţi legate de
aderare în ce priveşte economia, funcţionarea pieţei interne şi a justiţiei.

Cum sunt pregătite extinderile?
În 1993 UE a definit criterii precise de aderare (criteriile Copenhaga). Pentru a putea
adera la UE, o ţară trebuie să fie o democraţie stabilă şi stat de drept constituţional,
să respecte drepturile omului şi drepturile

minorităţilor, să aibă o economie de piaţă
bazată pe concurenţă, precum şi capacitatea instituţională de a transpune complet
legislaţia UE.
Extinderea din 2004/07 a fost cea mai bine
pregătită din istoria UE. Încă din 1991, UE
a semnat cu Ungaria şi Polonia, urmate de
alte ţări din Europa centrală şi de est, primul „acord european”, în care au fost stabilite timpuriu condiţiile de integrare în UE.
Pe baza acestor acorduri, a fost înfiinţată,
spre exemplu, în 2001, zona de comerţ liber
incorporând 85 % din comerţul bilateral.
Aceasta zona a contribuit la evitarea şocului
comercial în mai 2004.
Luând în considerare temerile cetăţenilor şi
lecţiile învăţate pe parcurs, UE a întreprins
şi alţi paşi în direcţia îmbunătăţirii calităţii
procesului de extindere. Accentul se pune
acum pe construcţia şi guvernarea eficientă
a statului, capacitatea acestuia de a fi stat
de drept constituţional, pe lupta împotriva
crimei organizate şi corupţiei, precum şi pe
reconciliere şi dezvoltare a societăţii civile.
Pentru analiza progresului realizat au fost
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Teritorii necontinentale şi de peste mări ale Statelor Membre

Ţări candidate
• Croaţia
• Fosta republică Iugoslavă
a Macedoniei
Açores (P)

• Turcia

★
Ponta Delgada

Madeira (P)

★

Funchal

Canarias (E)
Guadeloupe (F)

Candidate potenţiale:

★
Las Palmas
de Gran Canaria

• Albania

Guyane (F)

• Bosnia şi Herţegovina
Martinique (F)

Réunion (F)

• Muntenegru
• Serbia
• Kosovo*

* conform Rezoluţiei ONU 1244/99
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elaborate studii de impact. Negocierile de
aderare axate pe capitole în funcţie de politici specifice se poate face numai pe baza
unor repere orientative stricte.

Cine decide?
Fiecare hotărâre majoră care duce la aderarea unei ţări trebuie să fie adoptată unanim
de guvernele statelor membre UE în cadrul
Consiliului Uniunii Europene. Membrii Parlamentului European care sunt aleşi direct
prin sufragiu, de cetăţenii UE, trebuie să îşi
dea acordul. În acest fel, toate hotărârile
politice de amploare sunt adoptate de organele alese democratic, atât în fiecare stat
membru cât şi la nivelul UE.
În ţările membre, integrarea europeană se
bazează în mod normal pe un larg consens
naţional.
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Implică extinderea costuri mari?
Asistenţa financiară a UE pentru noile state
membre este de aprox. 0,2 % din produsul
intern brut al membrilor vechi şi va creşte
până în 2013 la 0,3 %. Beneficiile economice pentru UE depăşesc cu mult această
cheltuială.
Banii din aceste procente sunt folosiţi astfel
încât întreaga Uniune să profite. Construcţia
de străzi şi alte proiecte de infrastructură în
noile state membre este preluată frecvent
de companii din vechile state membre. Stabilitatea legilor garantate de stat, diminuarea corupţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii sunt benefice companiilor de pe întreg
teritoriul Uniunii. Fondurile utilizate pentru
dezvoltarea economiilor naţionale din noile state membre creează în egală măsură
oportunităţi de afaceri atât pentru vechile
state membre, cât şi pentru cele noi.

Câţi muncitori au venit pe pieţele de
muncă din vechile state membre?
Circulaţia liberă a forţei de muncă şi a persoanelor reprezintă un principiu de bază al
pieţei interne în UE.
Prognozele unui aflux masiv spre vest al
forţei de muncă din Europa centrală şi de
est nu s-au adeverit. În majoritatea vechilor
state membre cetăţenii din noile ţări membre reprezintă mai puţin de 1 % din forţa de
muncă. Excepţii sunt Irlanda (aprox. 5 %) şi
Marea Britanie (1,2 %), unde cota maxima
s-a atins în 2006 şi e în scădere de atunci.

Şi-au mutat companiile amplasamentele în noile state membre?
În linii generale, „relocarea” locurilor de
muncă din vechile state membre în cele noi
continuă să fie insignifiantă. Nu s-au mai
înregistrat creşteri din 2004 în folosirea
forţei de munca de pe teritoriul noilor state
de către companiile occidentale.

Companiile încearcă întotdeauna să micşoreze costurile de producţie, să găsească noi
pieţe de desfacere, să aplice inovaţii tehnice şi să găsească noi mijloace pentru a-şi
menţine competitivitatea. Concurenţii companiilor europene vin mai ales din Statele
Unite, China şi India. Investiţiile în Europa
centrală şi de est, şi nu în afara graniţelor
UE pot contribui la păstrarea locurilor de
muncă în industria europeană şi la realizarea creşterii economice europene. Într-o
economie globalizată, răspunsul Europei pe
termen lung la provocările economice poate
sta numai într-o competitivitate îmbunătăţită, combinată cu dezvoltarea modelului
nostru social.

Ce se întâmplă cu criminalitatea în
cazul extinderii UE?
Crima organizată nu ţine cont de frontiere
şi este un motiv serios de îngrijorare pentru
toate statele membre.
UE a putut prin intermediul extinderii să lărgească colaborarea cu noile state membre
în materie de poliţie şi justiţie. Colaborarea
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s-a intensificat, de exemplu, prin echipe
comune de investigaţii, prin schimbul de informaţii pe teritoriul european şi prin introducerea Mandatului european de arestare.
Securitatea graniţelor s-a îmbunătăţit după
ce noile state membre au pus în aplicare
standarde UE în controlul la frontiere.

nu înseamnă însă că toate ţările europene
au această intenţie sau că UE trebuie să accepte toate cererile. Europa este o entitate
geografică, culturală şi istorică. Fireşte că
poziţia geografică este importantă; cererea
de aderare înaintată de Maroc în 1987 a fost
refuzată.

Colaborarea extinsă contribuie la îmbunătăţirea protecţiei cetăţenilor UE. În
2003–2006 ratele criminalităţii au scăzut
în total cu aproape 4 %. În primele şase
luni după desfiinţarea punctelor de control
intern la frontieră în spaţiul Schengen între
Germania şi Polonia în decembrie 2007, s-a
înregistrat o scădere a ratei criminalităţii
şi a numărului de arestări. În unele state
membre a scăzut numărul cetăţenilor din
afara Uniunii, reţinuţi pentru trecere ilegală
de frontieră.

Graniţele estice ale Europei nu sunt însă
fixe şi clar stabilite, precum este cazul
Mării Mediterane sau al Oceanului Atlantic.
Asupra „graniţelor definitive ale Europei”,
geografii şi istoricii nu au putut cădea de
acord până acum.

Există o limită pentru extindere?

Şi Turcia?

Tratatul UE menţionează că orice ţară
europeană care recunoaşte valorile democraţiei, drepturile omului şi statul de drept
poate solicita aderarea la UE. Acest lucru

Turcia este un partener strategic important
pentru UE – pentru stabilitatea şi securitatea noastră, pentru interesele noastre
în sectorul economic şi energetic şi pentru
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UE este fundamentată în primul rând pe valori comune. Graniţele sale au fost mutate
odată cu fiecare aderare a unei noi ţări. La
ora actuală, politica de extindere vizează
ţările vest-balcanice şi Turcia.

interesul mai general de a crea punţi între
civilizaţii. Deţinem o lungă istorie în domeniul acestei colaborări. Turcia este de peste
50 de ani membru atât în NATO cât şi în Consiliul Europei. Tratatul de asociere între Turcia şi UE a fost semnat în 1963, iar uniunea
vamală a intrat în vigoare în anul 1995.
Prin deschiderea negocierilor de aderare
în 2005, statele membre UE au hotărât să
recunoască vocaţia europeana a Turciei.
Pentru a adera la UE, Turcia trebuie să îndeplinească mai întâi criterii stricte. Progresul
negocierilor depinde de capacitatea Turciei
de a pune în aplicare reformele necesare.
Mulţi europeni şi-au exprimat îngrijorarea
că marea majoritate a cetăţenilor turci sunt
musulmani. UE se fundamentează pe valori
generale cum ar fi respectul demnităţii
umane, valorile statului de drept constituţional, toleranţa şi nediscriminarea, şi nu
pe religie. Libertatea credinţei şi protecţia
minorităţilor sunt criterii politice centrale
pentru aderare. Ele sunt perfect compatibile
cu religia islamică.

De ce vor ţările vest-balcanice sa
devină membre UE?
Ţările vest-balcanice au decis să îşi asume
identitatea europeană. Pentru o mai bună
înţelegere, este suficient să aruncaţi o privire pe hartă: ele sunt înconjurate de state
membre ale UE.
De la războaiele şi conflictele interne care
au dus la destrămarea Iugoslaviei în anii
’90, ele au parcurs un drum lung. A da o perspectivă europeană acestor ţări reprezintă
metoda cea mai sigură pentru promovarea
reformelor şi pentru continuarea consolidării democraţiei şi a stabilităţii in regiune în
interesul întregii Europe.
În timp ce crima organizată şi corupţia
rămân o provocare serioasă în întreaga
regiune, ţările vest-balcanice au realizat în
ultimul timp progrese în acest domeniu, în
parte datorita fondurilor UE. S-a îmbunătăţit
astfel dezvoltarea generală a regiunii prin
colaborarea la nivel de poliţie şi justiţie,
atât în interiorul regiunii cât şi între regiune
şi UE. În cadrul procesului de preaderare
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la UE pentru structura instituţională administraţiile statelor membre oferă asistenţă
omologilor lor din Balcani în elaborarea şi
implementarea strategiilor de îmbunătăţire
a securităţii.

Perspectiva UE pentru ţările de la
graniţa noastră estică
Discuţiile privind perspectivele de aderare
pentru ţări precum Ucraina, Moldova sau
Georgia nu se află momentan pe ordinea
de zi. Toate hotărârile cu privire la aderarea
acestor state la UE trebuie aprobate în unanimitate de statele membre.
UE sprijină aceste ţări prin Politica Europeană de Vecinătate şi prin Parteneriatul cu ţările din est. UE şi Ucraina se află în negocieri
privind un Tratat de Asociere care vizează o
asociere politică îmbunătăţită şi integrarea
economică a Ucrainei cu UE. Tratatul va cuprinde toate domeniile: colaborare politică,
economică şi sectorială, inclusiv crearea
unei zone extinse de comerţ liber. În plus,
Parteneriatul cu ţările din est prevede acorduri îmbunătăţite referitoare la securitatea
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energetică care să aducă beneficii atât
Uniunii cât şi ţărilor partenere, la creşterea
asistenţei financiare, precum şi, după ce
condiţiile de securitate sunt îndeplinite, la
facilitarea circulaţiei în UE a cetăţenilor din
ţările partenere.
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