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UE tinde sa transforme realitatea
diversitatii europene într-o politica de
diferentiere 1
Există o tendinţă în UE, în special
atunci când se ocupă de Europa
Centrală şi de Est, de a transforma
realitatea diversităţii europene într-o
politică de diferenţiere.
Răspunsul că România este pe cale
să piardă 7 miliarde de euro din
fondurile
UE
prin
suspendarea
programelor
operaţionale
sectoriale
'Transport' şi 'Creşterea competitivităţii
economice', este că guvernele din
perioada post-aderării nu au utilizat
fondurile UE ca instrumente de investiţii
pentru o dezvoltare reală a ţării, fiind în
schimb dominate de o mentalitate de
tipul 'trebuie să luăm banii europeni'.
În loc să implementeze sistematic
şi coerent opţiunile strategice din Cadrul
Financiar
Multianual
2007-2013,
autorităţile române au văzut în fondurile
structurale
doar
o
oportunitate
financiară pe termen scurt. Cu alte
cuvinte, liderii români nu au internalizat
scopurile
şi
obiectivele
politicilor
europene, nu au insistat pe dezvoltarea
obiectivelor
publice
europene
în
România, iar companiile private s-au
văzut nevoite să evolueze într-un mediu
economic imprevizibil în care tot ceea ce
puteau face era să supravieţuiască o
perioadă scurtă de timp.
De aici, continuă, pot fi extrase
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caracteristicile guvernării din România:
slaba
capacitate
administrativă,
politizarea excesivă în detrimentul
implementării politicilor publice, litigiile
în locul cooperării, parteneriatului şi
coordonării, supravegherea slabă a
conflictelor
de
interese,
lipsa
de
consideraţie pentru principii, norme şi
proceduri de achiziţii publice, corupţie,
etc .
Într-un cuvânt, liderii români au
oferit un studiu de caz clar de tip 'aşa
nu', atunci când vine vorba de
programele finanţate cu fonduri UE în
perioada bugetară 2007-2013. Pe de altă
parte, explică el, cetăţenii români se
întreabă cum a fost posibil, în condiţiile
în care aceasta a fost una dintre primele
impresii pe care România le-a creat în
calitate de nou stat membru al UE.
În ceea ce priveşte viitorul buget
UE [2014-2020], acesta ar trebui să fie în
mod constant orientat spre consolidarea
competitivităţii globale a UE. De
asemenea, există o nevoie reală de
creştere
economică
şi
dezvoltare
durabilă.
În plus, trebuie realizată o mai
mare integrare economică şi financiară fără a uita însă că greşelile şi întârzierile
din ultimul deceniu vor conduce la
costuri enorme pentru statele membre,
companiile şi cetăţenii europeni.
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