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Abstract: The European Union (E.U.) is a unique interconnection of states, 
which has helped the peaceful development of Europe in the last sixty years. 
Initially, E.U had at its core the idea of gradual economic integration 
representing a platform for confronting national interests and for seeking 
consensus. The success of this model was also confirmed by the perpetual E.U. 
enlargement waves, while E.U. activities went far beyond the initial expectations. 
E.U. strengthens Europe’s position in international relations; membership and 
integration also strengthen the position of individual states, especially the 
position of medium-sized and small states. In recent years, the growth of the 
E.U. decelerated. The imbalance between the common integrated economy and 
the political unwillingness to deepen integration in the political sphere, 
represented the main source for this dissonance. Historically, all the critical 
situations that threatened the E.U. with the risk of disintegration, led to a 
deepening of the E.U. integration process. The current puzzle has three 
solutions and three basic directions may present themselves in the future: 1) a 
direction of political integration; 2) a direction of stagnation; and 3) a direction 
towards disintegration both in the economic and political areas. Each of these 
directions may become a reality in the future. The present paper provides an 
analysis of each of those directions. 
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Rezumat: Uniunea Europeană (U.E.) reprezintă o întrepătrundere unică de state 
care a ajutat la dezvoltarea paşnică a Europei în ultimii şaizeci de ani. Iniţial, 
integrarea economică graduală a fost în centrul proiectului european, 
reprezentând o platformă pentru confruntarea intereselor naţionale precum şi 
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pentru căutarea consensului. Succesul acestui model a fost confirmat de valurile 
continue de extindere europeană, la care se adaugă faptul că activităţile 
întreprinse de U.E. au depăşit cu mult aşteptările iniţiale. Uniunea Europeană 
întăreşte poziţia Europei în relaţiile internaţionale, în timp ce calitatea de 
membru şi procesul de integrare întăreşte, de asemenea, poziţia statelor 
individuale – mai ales a celor mici şi mijlocii. În ultimii ani, dezvoltarea U.E. a 
fost marcată de o încetinire a ritmului de creştere. Cauza principală care a dus la 
această sincopă a fost reprezentată de existenţa unui dezechilibru între economia 
comună şi integrată şi lipsa de voinţă politică în ce priveşte o integrare mai 
adâncă a sferei politice. Dintr-o perspectivă istorică, toate situaţiile critice care au 
ameninţat Uniunea Europeană cu riscul dezintegrării, au dus în cele din urmă, la 
o adâncire a procesului de integrare european. Puzzle-ul cu care ne confruntăm 
în prezent are trei soluţii în contextul în care în viitor se prevăd trei potenţiale 
direcţii de acţiune: 1) o direcţie a integrării politice; 2) o direcţie a stagnării; şi 3) o 
direcţie către o dezintegrare atât politică cât şi economică. Fiecare dintre aceste 
direcţii poate deveni realitate în viitor. Studiul de faţă oferă o analiză a fiecăreia 
dintre cele trei situaţii amintite. 
Cuvinte cheie: dezechilibru, integrare politică, regionalizare multipolară 

integrativă, relaţii internaţionale, U.E. 

 
 


