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Capitolul IV – Procesul de construcţie
europeană în perioada 1981 – 1995

4.1. Colaborarea franco - germană, motorul
construcţiei europene în anii '80 - '90

Relaţiile franco-germane au constituit sub cea de a V-a
Republică franceză, prioritatea politicii externe a Franţei. Odată
cu alegerea preşedintelui François Mitterrand în Franţa, şi cu
numirea cancelarului, Helmut Kohl în Republica Federală
Germania, relaţiile franco-germane au fost consolidate şi
dezvoltate progresiv, iar colaborarea în spiritul comunitar a
celor doi lideri politici constituie o pagină importantă în istoria
comunităţii europene.

Un moment tensionat în relaţiile Franţei cu Germania
l-a constituit reunificarea Germaniei. Marcat de teama că, dacă
reunificarea Germaniei nu se va produce într-un context
controlat, va determina un dezechilibru la nivel regional,
preşedintele Mitterrand a fost acuzat pentru atitudinea sa
reticentă manifestată faţă de reunificare şi chiar pentru faptul că
ar fi încercat să împiedice înfăptuirea ei.

În fapt, conform arhivelor, preşedintele francez ar fi
fost reticent în ce priveşte reunificarea, dar nu s-ar fi împotrivit
ei, însă dorea ca ea să se producă de aşa natură încât aceasta să
consolideze demersul comunitar.
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De asemenea, trebuie menţionat faptul că, reformele
iniţiate de către preşedintele Mitterrand au fost susţinute de
cancelarul german Helmut Kohl, fapt ce a permis deblocarea
procesului comunitar în 1983 şi relansarea lui, atingând un
apogeu în 1992, prin semnarea Tratatului de la Maastricht ce a
dat naştere Uniunii Europene.

Din acest motiv, se poate considera faptul că,
colaborarea franco-germană a constituit motorul construcţiei
europene în anii '80 şi la începutul anilor '90.

4.1.1. Scurt istoric al relaţiilor franco-germane până în
anii '80

În Europa, după cel de al Doilea Război Mondial,
Franţa şi Germania au constituit motorul integrării europene.
Aceasta le-a permis să îşi urmărească ambiţiile diferite în
materie de politică externă: Franţa să îşi controleze fostul
adversar şi să îşi conserve statutul diplomatic susţinându-se pe
puterea economică a Germaniei, iar Germania să îşi regăsească
legitimitatea la nivel internaţional. Relaţia specială a celor două
state, le-a permis să exercite împreună o anumită supremaţie la
nivel european. Franţa juca rolul de forţă protectoare a
Germaniei pe plan politic şi militar, în timp ce aceasta îşi aducea
performanţa sa economică şi bugetară.

În celebrul său discurs pronunţat de către Winston
Churchill la Universitatea din Zurich, în 1946, acesta menţiona:
“Prima etapă a creării familiei europene ar trebui să fie un parteneriat
între Franţa şi Germania.”1

1 Les idées de M. Churchill,  "Le Monde", N° 544, 21.09.1946, p. 1.
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Dorinţa de reconciliere şi cooperare franco-germană a
fost regăsită în declaraţia făcută de către Robert Schuman,
ministrul de Externe al Franţei, pe 9 mai 1950, ce dă naştere la
prima instituţie comunitară, Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO) formată din şase state europene
într-o piaţă comună pentru producţia de  cărbune şi oţel.

În declaraţia sa, Robert Schuman spunea: “Europa nu se
va construi dintr-o dată, nici printr-o construcţie de ansamblu; ea va fi
făcută prin realizări concrete ce creează în primul rând o solidaritate de
fapt. Unificarea naţiunilor europene necesită ca opoziţia seculară dintre
Franţa şi Germania să fie eliminată; acţiune care trebuie să vizeze în
primul rând Franţa şi Germania”.2

Robert Schuman, exprima ideile lui Jean Monnet, care
propune Republicii Federale Germania să creeze ”o egalitate de
drepturi şi datorii între puterile victorioase şi puterile învinse în cadrul unei
organizaţii nou fondate pe baza delegării suveranităţii liber consimţite”3.

Prin crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui si
Oţelului (CECO), care a luat naştere efectiv în 1951, cancelarul
Konrad Adenauer vedea posibilitatea de a ancora Republica
Federală Germania într-o Europă democratică. Astfel se realiza
speranţa că “uniunea franco-germană, nu ar angaja numai cuvintelor
noastre, dar şi intereselor noastre4“.

2 http://ec.europa.eu,
(http://ec.europa.eu/france/pdf/declaration-9mai1950_fr.pdf,
12/04/2010).

3 Ibidem, loc.cit.
4 eurserveur.insa-lyon.fr, (eurserveur.insa-

lyon.fr/.../Compromis%20Franco-allemand.doc, 21/03/2010).
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Această cooperare franco-germană se intensifică în
ciuda eşecului Comunităţii Europene de Apărare, prin Tratatul
de la Roma, din 1957, ce pune bazele Comunităţii Economice
Europene (CEE).

Apropierea franco-germană s-a datorat în special lui
Konrad Adenauer (cancelarul Germaniei) şi generalului Charles
de Gaulle (preşedintele Franţei). Cei doi s-au întâlnit pentru
prima dată pe 14 septembrie 1958. Deşi personalităţi diferite,
între aceştia se naşte o veritabilă prietenie ce a determinat un şir
de întâlniri, culminând cu voiajul generalului de Gaulle în
Germania, în septembrie 1962, ocazie cu care acesta evocă
“marele popor german”.

În acelaşi an, generalul de Gaulle declara în cadrul unei
conferinţe de presă: “Dacă solidaritatea franco-germană nu ar exista
sau ar fi încetat să existe, întreaga Europă ar fi expusă a fi opera
demonului ce aduce nenorociri”5.

Cancelarul Germaniei Konrad Adenauer a încercat o
apropiere de Pierre Mendès France, în 1954, însă din cauza
condiţiilor geostrategice, apropierea de Franţa se face simţită
deabia din 1960. Dacă pentru cancelarul Adenauer obiectivul
principal îl constituia reconcilierea franco-germană şi
consolidarea acestei relaţii, generalul de Gaulle viza, în primul
rând, emanciparea Europei faţă de Statele Unite.

În 22 ianuarie 1963, cancelarul Adenauer şi generalul de
Gaulle semnează Tratatul de cooperare franco-german (Tratatul de la

5 Conferinţa de presă a generalului de Gaulle din data de 15 mai
1962, Paris.
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Élysée), care a devenit emblema relaţiilor intense dintre Franţa şi
Germania. Tratatul răspundea la trei obiective generale6:
 Reconcilierea franco-germană;
 Crearea unei veritabile prietenii între cele două state;
 Construirea Europei Unite.

De asemenea, el prevedea două dispoziţii fundamentale:
un calendar de întâlniri regulate la toate nivelurile (şefi de stat7 şi
de guvern, miniştri, înalţi funcţionari), pentru a suscita
cooperarea în domeniul afacerilor externe, apărării, educaţiei şi
tineretului.

De Gaulle şi Adenauer au rezumat foarte bine acest
Tratat; de Gaulle spunea: “Nu există om în lume care să nu măsoare
importanţa capitală a acestui act, nu numai pentru că întoarce pagina
după o atât de lungă şi însângerată istorie de lupte, dar şi pentru că
deschide toate marile porţi spre un viitor nou pentru Franţa, pentru
Germania, pentru Europa şi prin consecinţă pentru lumea întreagă.”8

Adenauer răspunde: “Fiecare din vorbele voastre corespunde speranţelor
noastre.”9

Totuşi, acest acord bilateral a fost criticat de către
Statele Unite şi Marea Britanie, precum şi de către miniştrii de
Apărare şi Afaceri Externe germani. Demisia cancelarului
Adenauer din octombrie 1963 şi înlocuirea lui cu Ludwig
Erhard, puţin francofil, limitează cooperarea franco-germană.

6 www.ladocumentationfrancaise.fr,
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/relations-franco-
allemandes/index.shtml, 21/03/2010).

7 În ceea ce priveşte aceste întâlniri oficiale, ele au culminat în
timpul mandatului președintelui Mitterrand care avea întâlniri bilunare cu
cancelarul Germaniei Helmut Kohl.

8 Serge, Berstein, La France de l'Expansion. I. La République gaullienne,
1958-1969, Ed. Seuil, Paris,1989, p. 254.

9 Serge, Berstein, op. cit., p. 246.
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Problemele nu au întârziat să apară; divergenţele ţinând
de modul în care cele două state vedeau construcţia comunitară:
Franţa îşi imagina o Europă a naţiunilor, în care cuplul franco-
german să joace rolul principal, în timp ce Germania era mult
mai favorabilă ideii de Europă comunitară şi nu intenţiona ca
tandemul cu Franţa să devină o pârghie care să servească
opoziţiei faţă de Marea Britanie.

Aşadar, această relaţie specială, dictată totuşi de interese
politice, cunoaşte şi perioade de răceală, care alternează cu cele
de înţelegere şi colaborare. Un exemplu în acest sens a fost
statutul teritoriului Sarre care, în urma unui referendum, a
devenit la 1 ianuarie 1957 un “land” al Republicii Federale
Germania.

În anul 1966, generalul de Gaulle spunea: “Franţa nu
deţine mijloacele necesare pentru a exersa conducerea Europei. Europa este
afacerea comună a francezilor şi germanilor!”10

În 1967, veto-ul francez în ceea ce priveşte intrarea
Marii Britanii în comunitatea europeană indispune Germania.
Aşadar, când generalul de Gaulle părăseşte puterea în 1969,
relaţiile franco-germane erau morbide.

Începând din 1970, cancelarul Brandt intenţionează să
amelioreze poziţia Republicii Federale Germania (RFG) la nivel
european, căutând să amelioreze relaţiile cu ţările din Europa de
Est, în special cu Republica Democratică Germania. În acest
context, relaţia franco-germană nu reprezintă o prioritate pentru
RFG11.

10 www.observatoiredeleurope.com,
(www.observatoiredeleurope.com/La-vision-europeenne-du-general-de-
Gaulle_a1335.html , 24/04/2010).

11 Les relations franco-allemandes 1963-2003, Dossier "La
documentation française", Ianuarie  2003.

Extras din volumul @ Patrutiu-Baltes, L. (2012). Epoca
Mitterrand si impactul sau asupra constructiei europene.

Iasi, Romania: Lumen.



Epoca Mitterrand şi impactul său asupra construcţiei europene

319

În perioada 1970 - 1974, colaborarea franco-germană
înregistrează progrese în materie de educaţie, impulsionând
implementarea primelor secţii bilingve în anumite licee din
Franţa şi Germania, şi crearea, în 1972, a trei licee franco-
germane (unul în Franţa şi două în Germania).

Numai din 1974 se poate vorbi, într-adevăr, de raporturi
privilegiate franco-germane12. Sosirea la putere, în mai 1974, a
preşedintelui francez Valéry Giscard d'Estaing şi a cancelarului
Helmut Schmidt relansează relaţia franco-germană. Cei doi au
adăugat cooperării o componentă suplimentară: au devenit
promotorii de contacte simple şi directe, ce au marcat o nouă
etapă în diplomaţia europeană modernă. Având aceeaşi viziune
asupra Relaţiilor Internaţionale şi dezvoltând o veritabilă relaţie
de amiciţie, cei doi şefi de stat au afişat o cooperare crescută în
ceea ce priveşte relaţiile Est – Vest şi în domeniul economic.

În 1975, preşedintele d'Estaing şi cancelarul Helmut
Schmidt au hotărât armonizarea politicilor economice, decizie
care a dus la apariţia Sistemului Monetar European, în 1979.

Prin iniţiativa comună a cancelarului Helmut Schmidt şi
a preşedintelui Valéry Giscard d’Estaing, Consiliul European de
la Copenhaga, adoptă în luna martie principiul Sistemului
Monetar European. Acest proiect a fost realizat pe 13 martie
1979 şi s-a bazat pe lucrările pregătitoare ale experţilor francezi
şi germani. El reprezintă un acord monetar care dă naştere la
ECU (European Currency Unit) şi limitează fluctuaţia
monedelor statelor membre într-un cadru fixat în jurul unui
curs pivot. Apartenenţa la SME a fost o condiţie necesară
pentru adoptarea euro.

12 Valéry Giscard d'Estaing-Helmut Schmidt: une même vision, "Les
Echos", 09/11/09.
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Tot în 1979, graţie contribuţiei preşedintelui Giscard
d’Estaing, susţinut de către cancelarul Schmidt, cele nouă state
membre ale Comunităţii Europene decid ca deputaţii
Parlamentului European să fie, pentru prima dată, aleşi în
sufragiu universal direct. Aceasta a constituit o etapă importantă
în democratizarea instituţiilor şi construcţiei unei Europe
politice, amânată de mai multe ori.

Pe plan politic, una dintre iniţiativele comune franco-
germane a fost crearea în 1974 a Consiliului European (forumul
politic suprem al Uniunii Europene, format din şefii de stat şi
de guvern, preşedintele şi un alt membru al Comisiei Europene
şi miniştrii de externe).

În această perioadă, construcţia europeană a depăşit
sfera pur economică. Alegerile directe în Parlamentul European
şi trecerea la ECU au reprezentat un mare pas în direcţia unităţii
politice şi monetare europene.

4.1.2. Colaborarea franco-germană – motorul construcţiei
europene în anii ’80 - ’90

Dacă preşedintele François Mitterrand s-a arătat în
primă fază reticent faţă de axa franco-germană, adoptă totuşi
această direcţie politică, conştient că aceasta va permite
relansarea Europei, din care face ulterior prioritatea politicii sale
externe. 13

Într-o primă fază, preşedintele francez vrea să se rupă
de linia politică a predecesorilor săi de dreapta. Îşi afişează
intenţia de a ieşi din cadrul restrâns al cooperării franco-

13 Marion, Gaillard, François Mitterrand et l'Allemagne, 1981-1995,
"Histoire et Politique", No.4, Ianuarie – Aprilie 2008.
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germane pentru a dezvolta relaţii cu alţi parteneri europeni.
Caută astfel să stabilească relaţii cu Anglia, chiar în condiţiile în
care aceasta era condusă de către Margaret Thatcher care se
opunea politicii economice şi sociale a noului guvern francez.
O altă direcţie a politicii sale externe o constituie proximitatea
ideologică cu ţările mediteraneene.

Această direcţie a politicii franceze de la începutul
anilor '80 s-a datorat relaţiei destul de reci cu cancelarul
Schmidt, care a declarat în mod clar, în timpul campaniei
electorale pentru alegerile prezidenţiale că susţine candidatura
lui Valéry Giscard d’Estaing cu care ar fi dezvoltat o bună
cooperare. Mai mult, el dezaprobă politica economică demarată
de Mitterrand, iar alianţa cu comuniştii îi provoacă oroare.

În ciuda relaţiei reci dintre cei doi conducători, axa
franco-germană tinde să se impună, deoarece, conform
consilierilor de la Elysée, nicio altă ţară din Europa nu este atât
de aproape de Franţa ca Republica Federală Germania.

Legăturile stabilite din anii '60 reprezentau o moştenire
demnă de a fi luată în considerare, proiectele de cooperare
industrială şi culturală erau în curs de desfăşurare, iar interesele
celor două state sunt strâns legate.

Preşedintele Mitterrand dezvoltă o “prietenie privilegiată”
cu Republica Democratică Germania (RDG), favorizând o
cooperare strânsă între cele două state. Solidaritatea dintre Paris
şi Bonn vizează în special nivelul economic şi cel al securităţii,
în contextul în care Franţa are nevoie de susţinerea Germaniei
pe plan monetar, în timp ce Germania are nevoie de susţinerea
Franţei în afacerea rachetelor SS20.14

14 Hubert Védrine, Le President Mitterrand etais reticente au debut sur la relation
avec l Allemagne, Institutul François Mitterrand, Lettre no. 24, 9 iunie 2008.
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În anii '70, URSS instalează rachete nucleare
intermediare în RDG, ceea ce provoacă una dintre cele mai
grave crize ale Războiului Rece şi ridică reale probleme
cancelarului Schmidt. Ca efect al cererii sale, NATO a decis în
1979, implementarea în Europa de Vest, în special în Republica
Federală Germania, de rachete Pershing II şi rachete de
croazieră pentru a răspunde acţiunii URSS-ului şi a prezerva un
echilibru tactic în Europa. Ori Bundestag-ul se arata reticent în
avansarea acestei decizii. Social democraţii s-au opus în mod
categoric, însă Willy Brandt, figură eminentă a SPD, susţine
cererea NATO, fiind izolat în propriul său partid. În mod
surprinzător, el găseşte un aliat în persoana preşedintelui
francez, care susţine şi el decizia NATO, deoarece estimează că
ruptura de echilibru nuclear în favoarea URSS ar reprezenta un
prejudiciu pentru securitatea continentului european, în măsura
în care acest echilibru este în mare parte cel care garantează
pacea.

Părăsirea conducerii cancelariei de către Helmut
Schmidt, în octombrie 1982 şi venirea la putere a lui Helmut
Kohl, îmbunătăţesc relaţiile între cele două state.

Franţa ajută Germania în domeniul securităţii, iar
Germania ajută relansarea politicii monetare franceze. Politica
economică a guvernului socialist reduce capitalurile
concomitent cu creşterea ratei inflaţiei acompaniată de proastele
rezultate ale balanţei de plăţi franceze ce contribuie la
devalorizarea francului. Pentru a evita ieşirea din Sistemul
Monetar European, Franţa este nevoită să-şi schimbe politica
economică, iar pentru aceasta a fost nevoie de negocieri cu
Republica Federală Germania, care să-şi reevalueze marca,
pentru a reduce devalorizarea francului.
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În acest context, François Mitterrand pledează în
Bundestag pentru instalarea rachetelor americane Pershing pe
solul Germaniei de Vest, în ianuarie 1983, cu ocazia celei de a
20-a aniversări ale Tratatului de la Elysée, în timp ce Helmut
Kohl face lobby la Banca Centrală pentru a accepta reevaluarea
mărcii.

Această solidaritate franco-germană se confirmă şi în
cadrul Consiliului European de la Fontainebleau din iunie 1984,
când Helmut Kohl refuză să cedeze insistenţelor lui Margaret
Thatcher în ceea ce priveşte bugetul comunitar, iar din acest
moment putem afirma că motorul franco-german începe să
funcţioneze în spiritul construcţiei europene.

La nivel european, cel mai delicat dintre contencioase a
fost legat de contribuţia britanică; aceasta otrăvea reuniunile
europene de la intrarea acestei ţări în Comunitate. În 1980, ca să
evite un conflict care ar fi putut dăuna realegerii sale,
preşedintele Giscard d’Estaing acceptase hotărârea potrivit
căreia Comunitatea să-i ramburseze Angliei - timp de patru ani
o parte foarte substanţială din ceea ce plătise ea la bugetul
comun (ceea ce doamna Thatcher numea „justa restituire”15).
Candidatul socialist Mitterrand a protestat vehement contra
acestui acord. De la prima lor întâlnire după alegerea sa,
Margaret Thatcher îi cere preşedintelui francez, o dată cu
relansarea ideii tunelului pe sub Canalul Mânecii, să proroge
„justa restituire” dincolo de 1983. François Mitterrand şi-a
exprimat reticenţele sale: “A vi le rambursa înseamnă a reduce
cheltuielile mele agricole, ori Franţa nu poate renunţa la avantajele
dobândite într-un domeniu esenţial pentru ea, în care e cea mai puternică,

15 Georges, Saunier, Les retrouvailles de Fontainebleau: la politique
européenne de François Mitterrand de 1981 à 1984, Institutul François Mitterrand,
Lettre no.8, 10 iunie 2004.
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