ROLUL ROMÂNIEI ÎNTR-O EUROPA ÎN MISCARE

Raspunsul la aceasta dezbatere ar putea fi sintetizat într-o singura propozitie:
România însasi sa se puna în miscare!! Aderarea României la Uniunea Europeana
reprezinta o provocare si în mod sigur va produce schimbari fundamentale în toate
sectoarele economiei tarii. Si cea mai importanta misiune a noastra va fi sa ne schimbam
mentalitatea si sa privim subiectul cu mai putin patos balcanic si cu mai mult rationament
occidental…
Rolul României este de a a-si asuma conditia de viitor stat membru si de a privi
cu seriozitate în ce mod ar putea ajuta Uniunea pentru a-si duce la bun sfârsit procesul de
unificare. Ma gândesc ca nu e sanatos deloc daca privim Europa ca pe o vaca numai buna
de muls, fara sa ne pese ca s-ar putea sa ne trezim cu o copita peste ochi care sa ne aduca
la realitate. De altfel europenii si-au luat masurile lor de precautie! Nu vom vedea un
banut în plus daca nu vom demonstra ca-l vom cheltui legal si în folosul comunitatii ci
vor fi papati de grupuri care isi urmaresc doar propriul interes. Rolul României va fi pe
masura în care vom sti sa facem compromisuri si în masura în care vom pune osul la
treaba. Sunt atât de multe problemele cu care se confrunta Uniunea Europeana încât si
fara sa vrem vo m juca un rol în destinul ei. Important este daca noi vom sti sa ne jucam
cartile asa cum trebuie si nu ne vom complace în a fi actori de rol secundar.
Vom avea parte doar de ceea ce vom construi noi, dar posibilitatile de afirmare
sunt suficiente pentru a face cariera in Europa. Paznicul de la granita cu Rusia, element
catalizator in Europa de Est, producator de hrana ecologica, punct turistic important,
producator de industrie ICT (information and communications technology)sunt câteva
din optiunile pe care trebuie sa ni le asumam pentru a nu deveni povara nimanui.
Fara îndoiala ca Uniunea Europeana trece prin momente grele: Olanda si Franta
au dat vot negativ Constitutiei Europene, în Italia Ministrul Muncii dorea un referendum
pe tema monedei unice, varia tiile imense la somaj între regiunile UE, îmbatrânirea
populatiei sunt doar câteva din socurile pe care le primesc euro-globalistii de la Bruxelles
si Strasbourg. Asa ca va trebui sa aratam ca nu s-a produs o eroare neactivându-se cla uza
de salvgardare.
Ultima dintre problemele amintite mai sus ar putea reprezenta garantia aderarii
noastre. România (alaturi de celelalte tari din Est) vor putea sa acopere deficitul de
persoane apte de munca si sa contribuie la asigurarile sociale.
Dar oare numai de asta vom fi în stare în Europa, sa ne transformam în baraci cu
forta de munca ieftina??
Raspunsul depinde de noi, de oamenii nostrii politici, de institutiile statului, de cât
de repede ne vom replia la necesitatile europene.
Ma gândesc ca principalul nostru atu ar trebui sa- l reprezinte agricultura.
Agricultura cu care România doreste sa intre în Europa este însa divizata în mii de
parcele, si nu poate exista o raportare pertinenta fata de tarile Uniunii Europene, nu se
poate cunoaste fenomenul pauperizarii agrare, nu se pot stabili masurile care sa ajute la
dezvoltarea acesteia, pe o perioada de unu sau mai multi ani.
Iata ce ne opreste sa transformam România într-o mare ferma ecologica a Uniunii,
unde sa se poata mânca si altceva decât e-uri..Terenuri agricole avem, forta de munca

este (nu ar fi mai bine daca ne-am culege propriile capsuni decât sa mergem pe la altii la
cules?), ne mai lipsesc doar oamenii care sa înteleaga notiunea de management…de fapt
îi avem si pe ei, dar lipseste o strategie de dezvoltare adecvata, promovata prin programe
guvernamentale.
Ce poate fi mai important decat sa îi hranim sanatos pe europeni? Ar putea fi cu
adevarat un rol serios pe care România ar avea puterea sa si- l asume.
Totusi pentru un astfel de proiect lucrurile nu mai stau atât de simplu “a doua
revolutie verde“, cum fost numita de catre specialisti, revolutia genetica a intrat aproape
fara veste în agricultura româneasca. Uniunea Europeana i s-a opus ani de zile, stiind ca
nu o poate controla. România a primit-o cu bratele deschise si a scapat-o de sub control.
Însa lucrurile ar putea sa se remedieze si România sa se erijese într-un sustinator
al produselor ecologice. E greu, dar am avea toata sustinerea europenilor daca într-adevar
ne-am face un tel din acest lucru!!!
Un alt element care ne-ar putea ajuta în drumul anevoios al integrarii ar fi litoralul
si în general turismul românesc care înca nu este exploatat la maxima capacitate.
Turismul ar putea deveni cartea noastra de vizita daca ne asumam provocarea de a-l
revitaliza. Trebuie sa atragem investitorii straini si sa ne mentinem în cartile turismului
interna tional. Si nu e vorba doar ca bulgarii ne-au “furat“ turistii ci e vorba ca pâna si în
Muntenegru, o tara cu o populatie de doar 650.000 de locuitori, industria turismului are o
contributie la bugetul de stat de 4 ori mai mare decât contribuie acest sector în România.
În afara de litoral si munti, România mai are ca atractie turistica Delta Dunarii,
unica în Europa si un sector de turism rural neexploatat.
Ar fi rusinos daca nu am reusi, în perspectiva aderarii, sa transformam tara
noastra într- un brand placut turistului de pretutindeni!
Liberalizarea pietei telecomunicatiilor, cresterea economica din ultimii ani,
intrarea în NATO si UE, aderarea bancilor din România la BASEL II, vor genera o
dezvoltare sustinuta a pietei de ICT, datorita impulsului extern de interes pentru
România. Dezvoltarea societatii informationale este o conditie majora pentru integrarea
României în structurile europene.
Cred ca am putea juca un rol important nu doar pe piata europeana ci si pe cea
interna tionala daca vom investi în specialistii din domeniu care, spre norocul nostru, sunt
într- un numar satisfacator de mare.
Un studiu al World Information Techonology and Services Alliance (WITSA) a
aratat ca piata de tehonologii ale informatiei si comunicatiilor din România va depasi în
crestere economia globala mondiala. Am putea atrage astfel investitori din Europa dar si
din SUA si Asia.
Din punct de vedere politic România are cu adevarat potential sa se impuna în
organigrama Uniunii. România reprezintã la ora actualã un factor important de securitate
în regiune. Dupa evenimentele din 11 septembrie, mediul de securitate este dominat de
amenintari la care statele lumii se dovedesc insuficient pregatite sa gaseasca împreuna un
raspuns adecvat.
În acest context deosebit de complex, România, prin triplul statut de membru al
al NATO, viitor membru al UE si membru nepermanent al CS/ONU, se plaseaza la
confluenta celor mai importante procese ale scenei politice globale si regionale.
România va ajunge în foarte scurt timp sa reprezinte granita de est a Uniunii cu
Rusia. Trebuie sa recunoastem ca relatia cu Rusia este una dintre cele mai greu de

abordat. Cât timp România nu a construit nimic catre Est si relatiile Bucurestiului cu Kiev
si Chisinau au fost tensionate, relatia cu Moscova era una mult mai cordiala. Acum când
ne asumam rolul de locomotiva pentru Moldova în vederea tractarii acesteia in Uniune
lucrurile se vor complica si mai mult. Dar corpul nostru diplomatic ar trebui sa asigure
un climat propice pentru un parteneriat profitabil cu vecina noastra din Est.
Noi ar trebui sa suplinim prin solutii viabile inadecvarea sau absenta unor strategii
ale comunitatii internationale, realitatea dovedind ca nu întotdeauna solutiile propuse din
exterior au corespuns orizontului de asteptare .
Identificarea unor solutii viabile pe termen lung pentru conflictele din spatiul exiugoslav, intensificarea eforturilor de stopare a organizatiilor teroriste care migreaza din
Occident (unde le este limitata posibilitatea de organizare) spre sud-estul Europei sunt
câteva din temele pe care va trebui sa incercam sa le gasim o rezolvare pentru a
demonstra ca suntem cu adevarat parteneri de incredere.
În dosarul Kosovo, România este implicata în definitivarea procesului de
stabilizare a Balcanilor Occidentali.
Politica UE de integrare a Balcanilor de Vest se dovedeste a fi cea mai fezabila
solutie de promovare a securitatii, stabilitatii si dezvoltarii în regiune. România va sustine
initiativele UE si ONU în zona, în special în domeniile justitie si afaceri interne si va
actiona pentru sporirea vizibilitatii Uniunii în cadrul UNMIK.
Si nu doar din promisiuni am dovedit ca putem fi un ajutor pentru partenerii
nostrii. Numerosi factori politici au evidentiat ca presedintia româna a OSCE (2001) a
fost una dintre cele mai eficiente, atât din punct de vedere al volumului activitatii
derulate, cât si al calitatii rezultatelor obtinute. Presedintele în exercitiu a actionat prompt
pentru implicarea OSCE în lupta antiterorista alaturi de celelalte organizatii
internationale, Consiliul Ministerial de la Bucuresti adoptând în unanimitate o declaratie
si un plan de actiune privind combaterea terorismului. Aceste demersuri au demonstrat
capacitatea României de a juca un rol semnificativ în structurile de securitate regionale si
globale.
Ca o concluzie, România va juca cu siguranta un rol în Europa, dar depinde
numai de noi care va fi importanta acestuia. Avem potential si singurii care ne pot
îngreuna drumul spre dezvoltare suntem doar noi insine. Cu noi trebuie sa ne luptam
pentru a deveni mai eficienti, mai putin corupti, mai educati!
Suntem singurii care putem demitiza ideea ca România este tara copiilor
abandonati si a câinilor comunitari, a justitiei corupte si a politicienilor demagogi.
Sta în puterea noastra sa devenim europeni!!!

