Rolul României într-o Europă în mişcare

Europa a cunoscut, de-a lungul timpului, nenumărate războaie.
De aceea, numeroşi lideri europeni, mai ales după terminarea celui deal doilea Război Mondial, au ajuns la concluzia că singurul mod de a
asigura o pace durabilă între aceste popoare ţine în principal de
capacitatea lor de uniune economică şi politică. Astfel, în 1950,
ministrul de externe francez, Robert Schuman a făcut public planul
(care, de altfel, îi va purta numele) de a integra industriile de cărbune şi
oţel ale statelor din Europa Occidentală. Un an mai târziu, în 1951, era
semnat, la Paris, Tratatul ce constituia Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi Oţelului.
Jean Monnet, unul din părinţii fondatori ai Uniunii Europene,
spunea “Să facem Europa, înseamnă să facem pace” ("Faire l'Europe,
c'est faire la paix").
Consiliul European de la Copenhaga, iunie 1993 a aprobat
principiul extinderii Uniunii Europene spre ţările asociate din Europa
Centrală şi de Est, definind criteriile pe care aceste state trebuie să le
îndeplinească pentru a deveni membrii ai Comunităţii. După aceea, în
anul 1994, Consiliul European de la Essen a adoptat strategia de preaderare menită să pregătească statele asociate în vederea dobândirii
statutului de stat membru al Comunităţii, iar în anul 1995, Consiliul
European de la Cannes a dat publicităţii Cartea Albă în care este
cuprins programul recomandat statelor candidate în vederea pregătirii
pentru a îndeplini cerinţele pieţei unice comunitare.
Începând

din

anul

1993,

odată

cu

semnarea

Acordului

European, România a început să facă primii paşi pe drumul către
integrare în Uniunea Europeană.
Din 1995, anul în care a fost depusă cererea oficială de aderare,
s-au înfiinţat nenumărate instituţii pentru supravegherea bunului

mers al reformelor impuse de autorităţile europene si s-a încercat, în
mare parte s-a reuşit, aplicarea a numeroase proiecte menite să duca la
o tranziţie lină, transformând România, stat balcanic si est-european,
după o istorie zbuciumată si o jumătate de secol de comunism, într-un
stat pregătit pentru legi si mentalităţi folosite în tot restul Europei.
Fiecare ţară care alege să se alăture Uniunii Europene trebuie să
subscrie valorilor ei fundamentale de pace şi solidaritate. Aceste valori
îşi găsesc expresia prin dezvoltarea economică şi socială, cu dimensiuni
regionale şi de mediu, care reprezintă garanţiile unui standard decent
de trai pentru toţi cetăţenii. Pentru a adera la Uniunea Europeană, ţara
candidată a trebuit să îndeplinească un set de criterii politice şi
economice.
În perioada scursa, din 1995 până în prezent, România a trebuit
să descopere ce reprezintă Uniunea Europeană, să înveţe ce înseamnă
să „intre în Europa” şi, în acelaşi timp, să se descopere pe sine ca
naţiune la începutul unei noi modernizări într-o lume în continuă
transformare.
În cei aproape 14 ani care au trecut de la primele tratative de
colaborare, România a trecut prin transformări spectaculoase în unele
domenii dar a şi suferit stagnări pe care alte ţări, fost socialiste, le-au
depăşit cu mult înaintea noastră.
România a trebuit să se gândească la agricultură şi industrie,
cercetare şi dezvoltare dar a trebuit să aibă în vedere şi acţiunile
îndreptate în mod specific către cetăţenii săi, problemele sociale dar şi
cele legate de educaţie şi cultură. Toate acestea sunt elemente esenţiale
pentru dezvoltarea viitoare a României.
Integrarea europeană este un proces, la care contribuim cu toţii:
oameni

politici

şi

simpli

cetăţeni;

partide

şi

societate

civilă;

administraţie publică şi mass-media.
Se poate spune că, în ultima perioadă de timp, întreaga lume s-a
schimbat

în

mod

radical

odată

cu

popularizarea

internetului.

Diferenţele culturale între ţări şi civilizaţii au fost estompate in câteva
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apăsări de mouse şi toate informaţiile necesare sunt uşor de accesat în
orice colţ al lumii. Această deschidere extraordinară către cunoaştere a
făcut mai uşor de înţeles modul de viaţă şi obiceiurile naţiilor diferite
ducând la mai multă înţelegere şi toleranţă.
Pe măsura ce Europa creşte, influenţa noilor state se face din ce
în ce mai simţită. România va avea un important cuvânt de spus, în
timp.
Forţa de muncă pe care România o poate oferi întregii Uniuni
este imensă. De asemenea, odată cu întoarcerea la un mod de viaţă
sănătos şi la cererea crescută pe pieţele europene de alimente, legume
şi fructe, potenţialul României nu poate fi contestat.
Poziţia geografică a României, de asemenea, nu trebuie trecută
cu vederea, din punct de vedere politic.
Una dintre cele mai importante cauze, care trebuie susţinută şi
dezvoltată

în

permanenţă,

este

educarea

populaţiei

în

privinţa

schimbărilor ce vor avea loc odată cu aderarea din 2007. Cei mai
interesaţi şi totodată cei mai receptivi la aceste schimbări sunt tinerii.
Aceştia vor să fie pregătiţi pentru noile cerinţe profesionale şi sunt cei
mai dornici în a se adapta unui nou stil de viaţă.
Informarea

trebuie

realizată

pe

toate

planurile

pentru

a

familiariza angajaţii prezenţi si viitori pe teme precum mobilitatea forţei
de munca, nivelul de salarizare şi schimbările legislative, dar şi
criteriile de angajare în UE.
Cu toate ca in Europa schimbările, în orice domeniu ar avea ele
loc, sunt rapid aplicate, aceleaşi schimbări în spaţiul romanesc durează
câţiva ani. Cu ajutorul programelor de educare a tinerilor, se va trece
mai uşor la acţiune. Tocmai de aceea instituţiile europene pentru
tineret insistă în educarea viitorilor cetăţeni europeni.
Posibilităţile

actualilor

studenţi

după

integrare

sunt

incontestabil, mult mai mari. Studiile vor fi recunoscute în întreaga
Europă şi posibilităţile de angajare în ţările occidentale vor cunoaşte un
boom fără precedent.
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Oficialul european J. Scheele a recomandat trimiterea de tineri
europarlamentari pentru cele 35 de mandate de care România va
dispune. Europarlamentarul ideal, după părerea domnlui Scheele,
trebuie sa fie, printre altele, tânăr, cunoscător de limbi străine şi bun
comunicator.
Concluziile ce pot fi trase sunt îmbucurătoare şi optimiste. În
momentul de faţă, să fii student în România înseamnă să ai acces la
nenumărate programe europene şi să ai perspective uriaşe de viitor.
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