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   De ce ne-a l&#259;udat Angela Merkel  Autor: Florentina Cioac&#259;,Ovidiu Nahoi     Foto: AFP Angela Merkel a
sus&#355;inut un discurs în fa&#355;a parlamentarilor germani 
   &#354;&#259;rile Baltice, Bulgaria &#351;i România sus&#355;in Germania în dorin&#355;a ei de a modifica
Tratatul în direc&#355;ia acceler&#259;rii integr&#259;rii politice a zonei euro.    Germanii trebuie s&#259;
con&#351;tientizeze sacrificiile popula&#355;iei statelor UE din afara zonei euro, precum &#354;&#259;rile Baltice,
Bulgaria &#351;i România, care contribuie la stabilitatea euro &#351;i nu primesc atât de mult&#259; aten&#355;ie, a
afirmat ieri cancelarul german, Angela Merkel, într-un discurs în Parlamentul german, relateaz&#259; Reuters. 
 &bdquo;Este important s&#259; &#355;inem minte problemele cu care se confrunt&#259; popula&#355;ia în Spania,
Portugalia &#351;i mai ales Grecia. Trebuie, de asemenea, s&#259; con&#351;tientiz&#259;m sacrificiile pe care le
face popula&#355;ia în statele din afara zonei euro, precum &#354;&#259;rile Baltice, Bulgaria &#351;i România,
&#351;i care nu primesc atât de mult&#259; aten&#355;ie", a spus Merkel. &bdquo;Deseori nu ne d&#259;m seama de
contribu&#355;ia pe care popula&#355;ia din &#355;&#259;rile pe care le-am men&#355;ionat o aduce pentru ca euro
s&#259; fie o moned&#259; solid&#259;, stabil&#259;. Polonia a spus întotdeauna clar c&#259; este
preg&#259;tit&#259; pentru un angajament important, chiar dac&#259; nu a adoptat înc&#259; euro", a continuat ea. 
 Angajament pentru Euro 
 Cancelarul a promis c&#259; va ap&#259;ra euro, moned&#259; pe care o consider&#259; mai puternic&#259; decât
fosta marc&#259; german&#259;, îns&#259; a avertizat c&#259; Europa trebuie s&#259; se preg&#259;teasc&#259; de
un &bdquo;maraton" dur pentru recâ&#351;tigarea credibilit&#259;&#355;ii pierdute în timpul crizei.Discursul
cancelarului Merkel sus&#355;inut în fa&#355;a parlamentarilor germani vine dup&#259; declara&#355;ia public&#259;
de joi sear&#259; a pre&#351;edintelui francez Nicolas Sarkozy, în care acesta se declara de acord cu dorin&#355;a
Germaniei de a modifica Tratatul european. 
 Dar cum se explic&#259; semnalul de sus&#355;inere dat de cancelarul Angela Merkel României, Bulgariei, Poloniei
&#351;i &#354;&#259;rilor Baltice? Aceste state membre sus&#355;in Germania în dorin&#355;a ei de a modifica
Tratatul, în direc&#355;ia acceler&#259;rii integr&#259;rii politice a zonei euro. Ar fi vorba despre monitorizarea
european&#259; obligatorie a bugetelor na&#355;ionale, inclusiv judecata Cur&#355;ii Europeane de Justi&#355;ie
pentru cei care nu respect&#259; disciplina. Ar fi un pas mare spre &bdquo;Statele Unite ale Europei".  
 Înc&#259; un Consiliu &bdquo;istoric" 
 B&#259;t&#259;lia se va da la Consiliul European din 9 decembrie, când ini&#355;iativa german&#259; s-ar putea lovi
de refuzul Marii Britanii &#351;i, probabil, al altor state membre care i se vor al&#259;tura. În mediile europene se
vorbe&#351;te insistent despre Suedia, dar ar mai putea fi &#351;i al&#355;ii. Opozan&#355;ii ideii germane v&#259;d
Uniunea European&#259; mai curând ca pe o mare pia&#355;&#259;, gestionat&#259; de 27, iar  dup&#259; aderarea
Croa&#355;iei, 28 de guverne. &#350;i nu ca pe o construc&#355;ie de tip federal.   
 De asemenea, declara&#355;ia cancelarului german este &#351;i un semn de mul&#355;umire pentru faptul c&#259;
statele men&#355;ionate î&#351;i men&#355;in angajamentele de aderare la moneda comun&#259;, în pofida
situa&#355;iei critice pe care o traverseaz&#259; eurozona. România, Bulgaria, Polonia &#351;i statele baltice au
depus mari eforturi pentru a-&#351;i reduce deficitele bugetare &#351;i a &#355;ine sub control datoria public&#259;.  
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 Dar numai Polonia a reu&#351;it s&#259; evite o c&#259;dere economic&#259;, ba, mai mult, s-a bucurat de
cre&#351;teri importante. Motivele: reformele structurale majore au fost operate înc&#259; de la începuturile anilor '90,
iar în ultimii ani, polonezii au &#351;tiut ca nimeni al&#355;ii s&#259; atrag&#259; fondurile europene.    Cât
prive&#351;te România &#351;i Bulgaria, cu problemele lor legate de corup&#355;ie &#351;i incapacitate
administrativ&#259;, disciplinarea bugetar&#259; a însemnat frânarea cre&#351;terii, sc&#259;derea consumului
&#351;i noi sacrificii îndurate de popula&#355;ie. Iar cancelarul a atras aten&#355;a Bundestagului &#351;i
totodat&#259; întregii Germanii &#351;i Europe, c&#259; na&#355;iunile din est merit&#259; mai mult&#259;
aten&#355;ie. Pentru România, care are nevoie de politica de coeziune a Uniunii, dar &#351;i de o interven&#355;ie
hot&#259;rât&#259; la adresa b&#259;ncilor care &#351;i-ar putea reduce expunerea, discursul de vineri este un semn
în direc&#355;ia bun&#259;. 
 Dar unde sunt Ungaria &#351;i Cehia? 
 Exist&#259; îns&#259; &#351;i na&#355;iuni estice care lipsesc din enumerarea cancelarului. Nu despre sloveni
&#351;i slovaci e vorba - ace&#351;tia fac deja parte din zona euro. Absen&#355;ii remarcabili sunt ungurii &#351;i
cehii. De fapt, Ungaria lui Viktor Orban, care a virat spre izolare &#351;i na&#355;ionalism &#351;i Cehia
eurosceptic&#259; a lui Vaclav Klaus. 
 În mediile europene se vorbe&#351;te deja despre o viitoare Uniune European&#259; de tip &bdquo;27 minus".
S&#259; fie aceste dou&#259; state membre înc&#259; indecise dac&#259; s&#259; sus&#355;in&#259; Germania sau
s&#259; mearg&#259; pe calea britanic&#259;? În acest caz, discursul cancelarului German poate fi un mesaj spre
Budapesta &#351;i Praga, cum c&#259; ar fi cazul s&#259; fac&#259; o alegere clar&#259;.  
 "Trebuie s&#259; con&#351;tientiz&#259;m sacrificiile pe care le face popula&#355;ia în statele din afara zonei euro,
precum &#354;&#259;rile Baltice, Bulgaria &#351;i România.'' Angela Merkel cancelarul Germaniei 
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