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costumul premierului britanic pentru (aEa a interpretat femeia)

cedarea suveranitifii nafionale. in anii 1980 am lucrat la Comi-
-+sia Europeani. In anii 1990 am fost inalt funcfionar la Ministe-

rul Afacerilor Externe, ocupAndu-mi de relafiile cu Uniunea
Europeani. intre 1997 gi 2003 am fost ambasador al Marii Bri-
tanii in Germania.

in tot acest timp am vizut cum puterea Germaniei cregte gi

in ansamblu am admirat felul in care politicienii germani de

calibru au folosit-o. Unii dintre ei, precum Willy Brandt,

Helmut Schmidt qi Helmut Kohl, au fost personalitigi coplegi-

toare. Al$i, ca Angela Merkel, au calitili mai modeste. Dar
aproape to[i sunt oameni distinqi gi de calitate.

Mi-au plicut cei aproape patruzeci de ani in care am tratat
cu oficiali germani. Agreabili, deschigi, competenfi, acegtia au

fost cei mai buni colegi cu care si abordezi o problemi co-

muni qi cea mai buni companie in timpul liber. Cu mulli din-
tre ei am legat prietenii.

Regret ci, din catzafaptului ci Marea Britanie gi Germania
vor avea pe viitor tot mai pufine subiecte comune de discutat,
succesorii mei de la Ministerul Afacerilor Externe nu se vor
mai bucura de aceeagi rela{ie agreabili cu omologii lor ger-

mani.
Puterea germani este unici prin aceea cd nu se bazeazl pe

forfa militarl qi nici nu este ceva de care ingigi liderii Germa-
niei si fie mAndri sau pe care sd il sirbitoreasci. Aceasta este

totugi realitatea profundd a Europei de astizi. Sper ca lucrarea

de fafl si fie o modesti contribufie la infelegerea ei.

CAPITOLUL UNU

ACUM VORBIM GERMANA

in noiembrie 2011, un politician german, pufin cunoscut in
afara grani\elor fdrii, gi-a luat porlia de 15 minute de celebri-
tate prorocitd de Andy Warhol, liudindu-se intr-un discurs ci
,,letzt auf einmal wird in Europa deutsch gesprochen" (,,Acum,
dintr-odati, Europa vorbegte germanai').

Volker Kauder, liderul grupului parlamentar al partidului
Uniunea Cregtin-Democratd (CDU), a spus limpede ci vorbea
metaforic, nu ad litteram. Nu se refereala folosirea limbii ger-

mane, ci la faptul ci viziunea guvernului german cu privire la
atingerea stabilitefli economice in interiorul zonei euro - in
special prin eliminarea deficitelor bugetare, mirirea taxelor gi

reducerea cheltuielilor publice - nu era imp[rtiqiti de toate
celelalte guverne europene.

Avea dreptate in ambele privinle. O cercetare publicati la
cAteva sipt[m6ni dupi discursul siu arilta c6. in ultimii cinci
ani numirul elevilor care studiazi germana ca limbi striini in
gcolile europene a scizut in mod dramatic. in Olanda, bu-
nioari, s-a redus dela 860/oLa 44o/o. (in Marea Britanie cifrele
sunt chiar mai scizute, astfel incdt unii directori au inceput si
vorbeasci despre probabila disparifie a germanei ca materie
predatd in gcolile britanice.) in aceeagi luni, in momentul
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critic al crizei financiare din zona euro,la Consiliul European

s-a luat deciziainceperii negocierilor pentru aga-zisul Tratat al

Uniunii Fiscale. Regulile stipulate prin acest tratat erau chiar

acelea pentru care pleda guvernul german de mult timp: anga-

jamente legal obligatorii pentru bugete nalionale echilibrate gi

la limite stricte in funcfie de datoria gi de deficitele nafionale.

Nu exista nicio supozi{ie ci, odati ce Tratatul intra in vigoare,

Germania ar putea fi mai deschisi fali de ideile altor state des-

pre gestionarea crizei, ca de exemplu obligafiunile euro sau o

intervenfie mai fermi a Bincii Centrale Europene. Dar guver-

nul german nu s-a referit la vreo obligafie de acest fel. Mesajul

din decizie era clar: daci euro trebuie salvat, va fi salvat in ter-

menii stabilili de Germania.

Tratatul a fost semnat,ln cele din urmi, in martie 2012 (de

citre tofi membrii Uniunii Europene cu exceplia Regatului

Unit al Marii Britanii gi a Republicii Cehe). Acesta stabilea, in-
tr-o formd legal obligatorie, contextul in care membrii zonei

euro trebuiau si igi puni in aplicare politicile fiscale gi bugetare

gi prevedea supervizarea gi aplicarea de sancfiuniin caz de ne-

respectare a regulilor. Tratatul reflecti o viziune care nu este

specificl doar Germaniei, dar care a fost promovati de guver-

nele germane succesive, despre cum trebuie gestionafe econo-

miile nafionale. Aceasti viziune va guverna de acum incolo

intreaga zoni euro. Nicio deviere de la ea nu va fi permisi.
Din2012 dominafia germani in materie de politici gi cum

trebuie ea fhcuti in Uniunea Europeani s-a intensificat. in va-

lul de crize care a lovit Europa - falimentul Greciei, Ucraina,

afluxul de refugia{i -, Germania a fost aceea care a oferit
soluliile (a$a cum sunt) qi tot ea a preluat friiele in vederea pu-

nerii lor in practicl. Tot Germania a stabilit regulile pentru re-

negocierea termenilor cahtalii de membru a Marii Britanii

9i va fi vocea hotiritoare in luarea unei decizii cu privire la
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tipul de infelegere pe care Uniunea Europeani il va oferi acum

ci Marea Britanie a hotirAt si plece din UE.

Pentru Germania este vdrsta de aur a puterii. Se intimpli ci
ea coincide cu succesul german in domeniul pe care ceti{enii
europeni il prefuiesc cel mai mult, adici fotbalul. ln 2013, doui
echipe germane, Bayern Mtinchen gi Borussia Dortmund, au

disputat finala Ligii Campionilor de pe Wembley (Londra). ln
2014, Germania a cdgtigat, la Rio de |aneiro, Campionatul
Mondial de Fotbal. Semifinala acestui campionat in care Ger-

mania a jucat impotriva echipei lilrii-gazd6",Brazllia, a sinteti-
zat probabil noua epoci. Ambele echipe erau neinfrAnte, iar
meciul era previzut a fi unul cu final aqteptat, Branliafiind fa-

voriti. De fapt, a fost un moment de deruti. Germania a in-
scris patru goluri in gase minute, la pauzl scorul era 5-0, iar
meciul s-a terminat cu 7-1. Membrii echipei de fotbal a Ger-

maniei, modegti gi generoqi la victorie, au devenit astfel eroi
na{ionali. Cumva atunci chiar aveai impresia ci Germania

conduce lumea.

incl de la formarea Uniunii Europene (ini{ial Comunitatea
Economici Europeani - CEE), in 1957, Germania a fost, al[-
turi de Franfa, unul dintre cei doi cei mai importan{i membri
ai sii. Uniunea Europeand a fost fructul reconcilierii fran-
co-germane gi s-a dezvoltat prin conducerea franco-germani.
O serie de in{elegeri intre Germania gi Fran(a, adesea mai de-

grabi implicite decdt explicite, au stat la baza multora dintre
deciziile-cheie ale CEE. imbinarea originali de comerf tiber gi

sprijin acordat agriculturii a fost un exemplu de infelegere

implicitl. Sus{inerea reunificirii Germaniei gi angajamentul
pentru o monedi unic6 au fost un alt exemplu.

ln prirnii aproximativ patruz,ecide ani de existenfi a Uniunii
Europene, economia francezd gi cea germani erau comparabile



ca forfi. Degi economia germani a fost mai performant[ in
termeni de cregtere qi de PIB pe cap de locuitor, diferenfa nu

era atit de mare incAt si puni sub semnul intrebirii credibili-
tatea Fran{ei ca partener egal in guvernarea Europei. Reunifi-

carea Germaniei care a avut loc in 1990 a schimbat cifrele.

Germania s-a ales cu 20 de milioane de cetileni gi inci o tre-

ime de teritoriu. Cu toate acestea, chiar in timpul primelor
doui decenii dupi reunificare, aparenfa egalitilii de statut din-
tre Franfa gi Germania a rimas intacti. Propunerea unui Tra-

tat de Uniune Fiscali a fost frcuti in comun de cancelarul Ger-

maniei, Angela Merkel, qi de pregedintele francez, Nicolas

Sarkozy. Termenul ,,Merkozy'' a fost o vreme in vogi ca de-

semndnd sursa puterii in Europa.

De fapt, Germania a cerut de atunci mereu socoteali. Rela-

{ia dintre Germania gi Franfa a devenit una dintre un partener

mare gi unul mic. Ideile gi inifiativele Fran{ei erau ascultate qi,

in misura in care erau compatibile cu interesele germane, gu-

vernul german incerca si le adapteze. Dat Franfa nu putea si
treaci politicile UE la care guvernul german se opunea.

Alegerea lui Frangois Hollande ca pregedinte al Franfei, in
aprilie 2012, a fost cea mai concludentl dovaddL in acest sens.

Hollande nu a contestat Tratatul Fiscal ca atare, degi il criticase

in timpul campaniei electorale prezidenfiale. Mai degrabl a ln-
cercat s[ il sus{ini cu misuri care si incurajeze cregtere3 eco-

nomici. Printre acestea a inclus un fel de formi de responsabi-

litate comuni pentru zona euro ca intreg pentru datoriile

nalionale ale membrilor individuali. Ba chiar la Consiliul Eu-

ropean din iunie 2012 s-a aliturat prim-miniqtrilor Italiei gi

Spaniei pentru a face presiuni asupra cancelarului german de a

merge pe acest drum (ceva pe care niciunul dintre foqtii preqe-

dinli ai Fran{ei nu l-ar fi frcut niciodati lntr-un mod atit de
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evident). O vreme, in presa germaniL au apirut articole in care

se spunea ci Angela Merkel este manipulati sau izolatit.
S-a produs intr-adevir o imbunifitire a pozi{iei guvernului

german. Bincii Centrale Europene i s-a inglduit si urmeze o

politici mai activisti pe pielele de obligafiuni, iar proporliile
Mecanismului European de Stabilitate, fondul infiinfat in20l2
pentru a oferi asistenfl financiari membrilor din zona euro

aflali temporar in dificultate financiari, au fost extinse. insi
acestea au fost in mod esenlial misuri pentru gestionarea unor
probleme pe termen scurt. Chiar in Germania s-a recunoscut

faptul c6,, dacil se dorea evitarea pribugirii monedei euro, era

necesari parcurgerea unor paqi care ar fi implicat expunerea

Germaniei la riscuri financiare suplimentare. Ceea ce nu s-a

schimbat a fost hotirArea Germaniei de a garanta ci, dupi re-

zolvareaproblemelor pe termen scurt, niciun membru al zonei

euro nu va mai putea si se comporte iresponsabil. Indiferent
de concesiile pe care guvernul german este pregitit sd le faci
pentru a gestiona mogtenirea altora, administrarea proastd

din trecut a fbcut tot mai presanti nevoia de corectitudine pe

viitor.
Relafia cu Fran[a a fost o consecinfd nefericiti a acestei ho-

tdriri. Opozi(ia pregedintelui Hollande, ca si ne exprimim de-

cent, de apoza in promotor al austeritdfii, precum gi stagnarea

economiei franceze inseamni ci Franfa nu mai este obignuitul
partener ales in disculiile despre guvernanfa economici euro-

peani. Din cdnd in cAnd, politicienii germani se exprimi pu-

blic cu privire la nevoia de a revitalizarelaliafranco-germand,,
insi acum se pare ci existi puline domenii in care cele doui
firi si aibi cu adevirat interese ori intuilii comune.

Probabil cl acest aspect va deveni evident in discufiile refe-

ritoare la modul de a negocia cu Marea Britanie retragerea sa

din Uniunea Europeani. Guvernul german vede plecarea



acesteia ca pe o grea lovituri dati Europei, dar va cere ajun-
gerea la o infelegere cu privire la relagiile comerciale care si
men{ini accesul exporturilor industriale germane pe piala bri-
tanici (deqi principala sa prioritate va fi pistrarea integritdfii
principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, inclusiv re-
gulile liberei circulafii). Degi lgi exprimi regretul, Franfa vede

plecarea Marii Britanii din UE mai degrabi ca pe o oportuni-
tate pentru a obgine avantaje politice qi economice.

in anumite p[rfi ale Europei s-a nutrit speranfa ci alegerile
federale germane din septembrie 2013 ar putea produce o

schimbare a felului in care Germania abordeazd, zona euro.

Unii comentatori optimigti previd ci insistenfa cancelarului
Merkel cu privire la rigoarea bugetari a fost menlinuti din
motive de politici interni gi ci, dupi alegeri, ea sau succesorul
siu va adopta o pozifie mai flexibili.

Alegerile au schimbat intr-adevir peisajul politic german.
Partidul Angelei Merkel, Uniunea Cregtin-Democrati (CDU),
gi partidul bavarez aliat, Uniunea Cregtin-Sociali (CSU), au

oblinut un impresionant rezultat in alegeri, de 42o/o din votul
popular, cel mai mare scor oblinut de la scrutinul de dupi reu-
nificarea din 1990. Cu 311 locuri in Bundestag (Parlamentul
federal unicameral), mai aveau nevoie doar de cinci locuri
pentru a define majoritatea absolutd. A fost un enorm succes

personal pentru doamna Angela Merkel.
Totugi, aceasta a rlrnas ftri aliafi politici indiscutabili cu

care si formeze guvernul. Partidul Liberal Democrat (FDP) cu
care CDU/CSU fuseseri pini atunci in coalilie nu a atins
pragul de 5o/o din vot, necesar intririi in Bundestag. Prin ur-
mare, alegerea trebuia si se faci intre Partidul Ecologigtilor gi

social-democrafi. Dupi negocieri preliminare cu ambele par-
tide, doamna Merkel a optat pentru o aEa-zisi Mare Coalilie
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cu social-democralii, repetdnd astfel modelul experimentat in
calitate de cancelar intre 2005 gi 2009.

Negocierile pentru programul guvernamental al Marii Co-
alilii au durat peste doui luni. Social-democra{ii s-au asigurat
de includerea unui numir de angajamente la care nu au wut si
renunte sub nicio formi, mai cu seamd introducerea pentru
prima dati in Germania a unui salariu minim nafional. Fermi-
tatea de care social-democrafii au dat dovadi in negocieri nu a
reflectat un rezultat neapirat de succes in alegeri. Cu 25,7o/o

din voturi gi 193 de locuri, au depigit cu pu{in performanla
modesti din 2009. Dar s-a vdzut cd., per total, in Bundestag
exista o majoritate de,,rogu/rogu/verdd'. Social-democratii,
ecologigtii gi Die Linke (partidul extremei stangi) au oblinut
impreund 320 de locuri. insi nici social-democra{ii, nici eco-
logigtii nu doreau si imparti puterea cu un partid care, in ochii
majoritifii germanilor, este urmagul direct al Partidului Co-
munist al fostei Republici Democrate Germane (RDG).

Cu toate ci programul de guvernare al Marii Coalilii avea o
tentd social-democrati ln chestiunile interne, la nivelul poli-
ticii europene schimbirile erau minore. Guvernul german va
continua si se opuni constituirii unui fond comun al datorii-
lor statelor membre ale Uniunii Europene gi va face presiuni
pentru luarea unor angajamente legal obligatorii care s6 le
sileasci a respecta regulile bugetare ale zonei euro. in acest
domeniu, Cancelarul de Fier, cum este adesea caracterizat|
Angela Merkel (ca un omagiu adus lui Bismarck), gi-a men{i-
nut politica gi l-a pistrat in func{ie pe ministrul de Finanfe,
Wolfgang Schiiuble, care era in mod automat asociat acestei
politici. Ea reflectd tendin{a opiniei publice germane. Nu existi
nicio propunere in Germania pentru o pozifie mai generoasi
fala de acele firi din Uniunea Europeand care au probleme fi-
nanciare (la fel cum nu existi propuneri pentru un tratament



generos fali de Marea Britanie dupl decizia de a iegi din Uni-
unea Europeani). intr-adevir, starea de spirit publici este, daci
se poate vorbi de aga ceva, mai inflexibili decdt aceea a gu-
vernului.

>t >t >l

Pozilia oficiald a Germaniei cu privire la tratatele europene nu
diferi de aceea a oric[rui alt stat membru - in teorie, Comisia
Europeand trebuie si faci propuneri, iar Consiliul European gi

Parlamentul European, si ia decizii. in practici insi, Comisia
incearci mai intii si afle pozi\ia Germaniei inainte de a ac-

fiona, gi a celorlalte guverne, inainte de a decide.
Fird sprijinul Germaniei, astlzi este teoretic imposibili se-

curizarea schimbului de orice fel in Europa. Faptul a devenit
evident in discufiile despre succesorul lui fos6 Manuel Barroso
la pregedin{ia Comisiei Europene la sfArqitul lui 2014. Proce-
dura de numire a unui nou preqedinte al Comisiei este definiti
in Tratatul UE in termeni ambigui. inainte, aceastdL atribufiune
revenea Consiliului European - format din prim-minigtrii sta-
telor membre -, care alegea, prin consens, pe unul dintre
membrii sdi. Dar, conform ultimei revizuiri a Tratatului, versi-
unea semnati la Lisabonain2007, Consiliul, cu majoritate ca-

lificati, face o nominalizare ,,pe bazarentltatelor alegerilor eu-
ropene" care, dupi aceea, trebuie si fie acceptatd sau respinsi
prin majoritate simpli de citre Parlamentul European.

in acliunile premergitoare alegerilor europene din 20L4, pre-
gedintele german al Parlamentului European, Martin Schulz, a

incercat si forfeze mdna Consiliului. I-a convins pe membrii
Grupului Socialist din Parlament, al cirui lider fusese inainte, sd

il selecteze ca Spitzenkandidat (,,primul candidat de pe listf') al
grupului, ceea ce insemna ci era alegerea Grupului pentru viito-
rul pregedinte al Comisiei.
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Este de buni seami ceea ce se intAmpll la alegerile din Ger-

mania. Fiecare partid sau cel pufin partidele importante iden-

tifici, in aproximativ primele gase luni de dinaintea alegerilor,
persoana pe care o propun pentru funcfia de cancelar federal

sau, in cazul alegerilor dintr-un Land (,,provincie, regiune"),

pe pregedintele-ministru. Toati lumea qtie prin urmare pentru
cine voteazi.

in momentul in care Schulz gi-a lansat inifiativa, socialiq-

tii erau bine pozifionali in sondajele din multe !6ri europene

Ei pirea probabil ci vor fi cel mai mare grup din Parlamentul
European. insi nu numai perspectiva avansirii personale 1l

motiva. Voia si stabileasci principiul conform ciruia alegerea

pregedintelui Comisiei ar trebui hotirAti de Parlamentul Eu-

ropean, nu de Consiliu. Schulz considera ci Parlamentul Euro-
pean, nu parlamentele sau guvernele statelor membre, este

sursa legitimitifii democratice a Uniunii Europene.

Celilalt mare grup din Parlamentul European, Partidul Po-

pular European (PPE), a urmat in scurt timp procedura gi l-a
nominalizat drept candidat pe fostul prim-ministru de cursi
lungi al Luxemburgului, fean-Claude funcker. PPE-ul este un

conglomerat de partide cregtin-democrate qi de centru, la fel

ca perechea lui socialistd. in mod tradilional, susline mai
multi integrare in interiorul UE, avAnd drept ultim scop crea-

rea unui stat european federal.

Cealalti caracteristicl pe care cele doui grupuri o au in co-

mun este ci ambele sunt dominate de membrii lor germani. in
amdndoui, partidele germane formeaz| de obicei contingen-
tul nafional cel mai larg (degi la alegerile din 2014 socialiqtii
italieni, care s-au descurcat extrem de bine, au obfinut mai
multe locuri decAt colegii lor germani) 9i de reguli il dau pe

conducdtorul grupului. Este ceea ce s-a intimplat din nou in
2014. Atet PPE, cAt si socialistii gi-au ales germani drept



conducitori. $i au stabilit de comun acord, aga cum fbcuserd
predecesorii lor, ci vor impirfi pregedinfia Parlamentului in
urmitorii cinci ani.

Angela Merkel nu avea o preferinli pentru fean-Claude
/uncker. A susfinut selectarea lui ca Spitzenkandidat al PPE
mai ales pentru a micgora gansele candidaturii rivalului siu,
fostul comisar francez qi ministru de Externe, Michel Barnier.
Deqi conservator, Barnier se pare ci avea anumite vederi
asupra monedei euro care reflectau o perspectivi francez6,.

]unker, pe de alti'parte, era luxemburghez gi deci mai sensi-
bil la nevoile germanilor gi mai docil.

Totugi, cind s-a adeverit ci PPE a obfinut cel mai mare nu-
mdr de voturi (degi mai pufine decAt la alegerile precedente
qi foarte departe de o majoritate), a fost limpede ci Angela
Merkel nu considera ci funker are in mod automat dreptul de

a de{ine o asemenea demnitate. $i lnainte, gi dupi alegeri 9i-4
fbcut un titlu de glorie in a reaminti faptul ci, degi Parlamentul
avea ultimul cuvAnt, Consiliul trebuia si faci prima nominali-
zare.Pe27 mai,la cinci zile dupi alegeri, a spus ci vrea un ,,ta-
blou cuprinzLtor" al candidafilor din care Consiliul European
ar putea alege.

Alli gefi de guvern s-au aritat la rAndul lor sceptici in pri-
vinla lui funker gi a procedurii adoptate de Parlamentul Euro-
pean. intr-adevit era greu si gisegti pe cineva gata si susfini
ci in privinla meritului personal funcker era cel mai potrivit
pentru funcfie.

Premierul Regatului Unit al Marii Britanii, David Came-
ron, a fost cel mai vocal in critica lui - deqi din punct de vedere

tactic a fost inept, concentrdndu-se mai degrabi pe individ de-
cdt pe substanla schimbirilor pe care le credea necesare in po-
liticile UE (fbcAnd pe geful, nu pe subordonatul, dupi cum s-a

exprimat un fost secretar permanent la Ministerul Afacerilor

REGULILE BERLINULUI ACUM VORBIM GERMANA

Externe britanic) gi pirand a ameninla ci, prin selectarea lui

funcker, Marii Britanii ii va fi mai greu si rimini membru al

Uniunii Europene. Dar cdliva al1ii, ca de exemplu prim-miniE-

trii Olandei, Suediei gi Ungariei, au sPus public ci nu il consi-

deri pe funcker alegerea potriviti, iar a\ii probabil impirtl-
geau aceleagi lndoieli, dar in sfera privati. Agadaa un timp

Consiliul lisase impresia ci va lua in considerare gi alte nume.

Mai apoi, Angela Merkel s-a rizgindit. Atat membrii seni-

ori ai propriului partid, cit qi social-democrafii au fhcut presi-

uni asupra ei. $i unii, gi altii au motivat ci nu aveau ceva anume

cu funcker personal. Voiau doar s[ oblini garanfia c[ Parla-

mentul European era cel care avea intr-adevir intiietate in a
face aceasti nominalizare. Social-democralii au preferat si il
susfinl pe Spitzenkandidat-uldin grupul aflat in opozifie decdt

si exploreze nigte op{iuni care ar fi implicat un alt socialist.

ln mod neagteptat, |uncker a primit gi sprijinul ziarului

Bild, cotidiarrul cu cea mai mare circulafie din Europa. Edito-

rialul prin care se cerea desemnarea lui spre beneficiile demo-

crafiei a fost scris nu de editorul ziarului, ci de directorul exe-

cutiv al grupului Axel Springet proprietarul ziarului. Aceasta

a condus la afirmalii, niciodati probate, ci |uncker a dat in
privat asiguriri ci va fi atent la plingerile pe care grupul Axel

Springer le face in materie de competifie qi de dominare a lui

Google in anumite domenii.

Nu prea pirea si conteze faptul ci numele gi chipul lui fun-
cker nu apireau deloc in literatura de campanie publicati in
Germania gi ci pulini germani qtiau cine este acesta. Nici ci
rivalul sdu Spitzenkandidat dusese in Germania o campanie

pur nafionalisti sub sloganul,,Nur wenn Sie Martin Schulz und

die SPD wiihlen, kann ein Deutscher Priisident der EU Kommis-

sion werden" (,,Numai daci votafi pentru Martin Schulz 9i SPD


