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PRESENTACIO 

"a sudden burst ofpolitical 
energy prevented the disaster" 

Emile Noel 

Durant molts anys els analistes de la Comunitat Europea i els analistes 
de la Seguretat Europea s'han ignorat mútuament creant mares d'estudi di
ferenciáis. La paraula Europa ha tingut en boca deis uns i deis altres con-
tinguts torga diferents; mentre els primers es movien entre directives i pro-
cessos derivats {spill over),1 els segons calculaven torces convenciones i 
míssils nuclears. La caiguda del mur de Berlín ha obligat els uns i els altres 
a redimensionar el seu objecte d'estudi. L'etapa de les ignoráncies mútues 
ha quedat superada per l'evidéncia deis fets, car la desaparíció de la lógica 
bipolar ha convertit de manera automática la Comunitat Europea en l'encar-
regada d'assegurar restabilitat a Europa. Sembla una paradoxa que des-
prés de diverses décades i milers d'estudis dedicats a la dissuasió nuclear 
com a garantía de restabilitat europea, ens trobem ara amb la Comunitat 
Europea, model encunyat de poder civil (civilian power),2 encarregada d'as-
sumir aquest paper estabilizador que durant décades ha estat funció deis 
arsenals nuclears de POTAN. 

La coincidencia en el temps d'una Comunitat eurofórica amb el projecte 
del mercat únic com a fita per al 1992, d'una banda, i d'un sistema interna
cional en procés de transformació radical per la desaparició del bloc soviétic, 
de l'altra, provoca el momentum que sitúa definitivament els Dotze en el ter-
reny de les responsabilitats polítiques internacionals. Aquest estudi aborda la 
convergencia entre els dos processos esmentats amb la intenció d'analitzar 
el comportament deis Dotze en relació amb la construcció (política, econó
mica i militar) de la nova Europa sorgida del final de la guerra freda. 

1. El procés de spill overteoritzat per Ernst Haas {The Uniting ofEurope, Stanford, Standord U.P., 1958, pág. 16) ex
plica la dinámica de la integrado regional com un procés gradual i progressiu d'integracions sectorials en el terreny 
economía De tal manera que la integrado seria Pequivalent a un efecte d'arrossegament {spill over) que augmenta 
gradualment el nombre de sectors integrats i, en conseqüéncia, l'autoritat de les institucions centráis. 

2. El terme encunyat per Francois Duchéne {"Europe's Role in World Peace", a Richard Mayne (compilador), Europe 
Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, Londres, Fontana. 1972) a comencaments deis anys setanta s'ha adoptat de 
manera general per al.ludir al paper de la Comunitat (privada de mecanismes de coerció militar) en el sistema Est-Oest. 
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Cal dones teñir en compte dos processos en principi diferenciats. Per un 
cantó, el procés comunitari derivat de l'Acta Única que es tradueix a nivell 
deis Dotze en una font d energía política (VEurofdría que hauria subtituít 
l'Euroesclerosi o parálisi viscuda per la Comunitat fins la solució deis pro-
blemes pressupostaris amb Gran Bretanya). Per l'altre, el procés de trans
formado del sistema internacional, caracteritzat peí buit estructural o indefi
nido sobre els pols de poder dins del sistema (la rápida unificació alemanya 
s'inscriu justament en aquest buit) a partir de la disgregado del bloc de l'Est. 

Com s'ha dit, la convergencia d'aquests dos processos col-loca la 
Comunitat en el "moment de la veritat", almenys peí que fa a les seves res-
ponsabilitats polítiques internacionals i, mes en concret, europees. Parlar 
deis Dotze en termes de potencia (power bloc)3 no és cap novetat. Des deis 
anys setanta qualsevol model alternatiu al sistema internacional bipolar, 
com per exemple el model pentagonal de Kissinger,4 situava la CE entre les 
potencies mundials. Ara bé, la popular definido de "gegant económic i nan 
polític"5 que ha rebut la Comunitat és una mostra evident deis límits deis 
Dotze com a potencia internacional. La manca de voluntat política comuna, 
d'una banda, i els constrenyiments del sistema bipolar, de Paltra, han marcat 
els límits interns i externs de la projecció internacional del "gegant econó
mic" en el terreny diplomático-estrategia 

Per tal d'estudiar el paper de la Comunitat Europea en l'arquitectura 
política de la nova Europa, tot considerant els límits enundats i les trans-
formacions recents, hom pot singularizar de manera introductoria tres tipus 
de consideracions a analitzar en el present treball: 

— els canvis en el mapa mental dominant des deis anys cinquanta, lli-
gats a la reaparició deis vells mapes de l'Europa histórica en desintegrar-se 
el bloc de l'Est; 

— el simbolisme i atracció del mercat comú, que converteix els Dotze 
en un pol magnétic dins del sistema europeu en transformado; 

— els canvis en la propia divisió internacional del treball, el progrés tec-
nológic i l'economia internacional i, molt en particular, el desafiament del 
Pacific com a alternativa a l'Atlántic. 

3. La noció de la Comunitat Europea com a potencia o bloc de poder, power bloc, ja es troba a Cobra de Johan 
Galtung, The European Community: A Superpower in the Making, Londres, George and Unwin, 1973 [existeix ed. cas
tellana d'editorial Nueva Visión]. 

4. Sistema internacional amb cinc pols: Estats Units, Unió Soviética, Japó, Comunitat Europea i República Popular 
de Xina. 

5. Observadora crftics de I'actitud deis Dotze durant la guerra del Golf afegeixen a la ja famosa definido un tercer ele-
ment: cuc militar. 
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1. Peí que fa al primer punt, el resorgiment deis vells mapes de l'Europa 
histórica, cal senyalar que la desaparició de Pestructura de blocs ha situat la 
Comunitat Europea en un món en qué les fronteres ja no están definides 
per l'hostilitat —real o percebuda— de la Unió Soviética. A partir del mo-
ment en qué la cimera del Grup deis Set (París, julio! 1989) confia a la 
Comunitat la coordinado del pía d'ajut a Polonia i Hongria, la CE ha esde-
vingut progressivament l'encarregada de definir les noves fronteres 
d'Europa, amb un ciar paper tutelar sobre el que abans era l'Europa de 
l'Est. Així, s'ha accelerat el procés de redefinició de les relacions comunitá-
ries amb els paísos de l'Est iniciat a mitjans deis anys vuitanta, en combi-
nar-se el suport a curt i mig termini ais processos de reforma amb la con-
clusió d'acords especiáis amb cadascun deis paísos d'Europa central i 
oriental, tot ajornant la seva eventual adhesió a la Comunitat. 

Tot aixó vincula, de forma indestriable, els processos d'integració euro
peo-occidental i els de construcció europea global, com palesen fets tan di-
ferents com els canvis en les discussions a propósit de les relacions CE-
EFTA després de la caiguda del mur de Berlín o la preocupado general pels 
aspectes de seguretat paneuropea; preocupado vinculada al procés d'am-
pliació de facto de la Comunitat a través de la unificació alemanya. 

Alhora, la desaparició de Pestructura de blocs afecta també el bescanvi 
(trade-off) entre els Estats Units i els europeo-occidentals (seguretat mili-
tar/cooperació económica), clarament emmarcat en la lógica bipolar. Aixó 
ha produít una ampliado deis espais polítics i de seguretat, unes noves 
oportunitats (window of opportunittf pels paísos europeus en la mesura que 
ja no están tan condicionáis pels Estats Units i la Unió Soviética. A Pen-
sems, pero, la caiguda del mur i la fi de la guerra freda agreugen també les 
divergéncies entre els nord-americans i els seus aliats europeus ja clara
ment explicitades amb anterioritat en el terreny comercial (GATT) i de la se
guretat (discussions sobre la reestructuració de POTAN o el futur paper de la 
UEO i de la CSCE). En aquest sentit, la constant insistencia ais dos cantons 
de l'oceá en la necessitat d'aprofundir les relacions transatlántiques i man-
tenir la presencia americana a Europa, és una clara constatació de Pexistén-
cia del problema. 

2. Peí que fa al simbolisme del mercat comú, és obvi que la Comunitat 
ha actuat com una área-nucli amb notable poder magnétic per atreure els 
paísos periférics, un efecte magnétic que ha anat incrementant-se a mesu
ra que es desenvolupava l'Europa económica i social (Acta Única). El dina-
misme comunitari deis darrers anys ha afavorit, un cop desaparegut el mur, 
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I'efecte d'arrossegament (spill ovef) deis Dotze sobre l'Europa de l'Est. 
UEst, pero també l'EFTA i els "orfes mediterranis" —en expressió de 
Delors— participen, encara que en posicions diferents en cada cas, del 
magnetisme CE. 

Tanmateix, el simbolisme del mercat comú podria actuar contra la crea
do de comunitat política, en el sentit de valors compartits i de legitimitat po
lítica. Així, per exemple, la creació de l'Espai Económic Europeu6 (CE-
EFTA) respon inicialment mes a lógiques tecnológiques i d'estructures 
productives que no pas a projectes polítics. Tanmateix, la dialéctica gegant 
económic/nan polític entra amb la caiguda del mur de Berlín i la consegüent 
unificado alemanya en una nova etapa. 

3. Quant al Pacific com a alternativa a rAtlantic, el cert és que l'existéncia 
de tres grans pols económics (Estats Units-Japó-Comunitat Europea) i la 
privilegiada relació entre els dos primers en el terreny económic, constitueix 
un desafiament per a la Comunitat. Aixó és particularment important en un 
context que presenta tendéncies a la "regionalització" de les árees clin» 
fluencia i on la CE té un pes polític inferior al deis Estats Units a l'hora de 
definir les grans pautes i regles de joc de les polítiques monetáries i macro-
económiques internacionals. 

Per tant, nou mapa mental, magnetisme comunitari i món tripolar son 
tres constants en el present treball. El treball, estructurat en tres grans apar-
tats, també inclou una amplia bibliografía de referencia i un apartat d'anne-
xos documentáis que recull una selecció de textos polítics i jurídics básics 
per seguir el procés de transformado de la realitat europea durant els dar-
re rs anys. La major part d'aquests textos no ha estat traduída al cátala. I en 
qualsevol cas, a diferencia d'altres páísos europeus, a Espanya no s'ha fet 
cap publicado de textos seleccionats d'aquestes característiques. 

El treball, com ja hem dit, está estructurat en tres grans parts. En primer 
lloc, una "Introdúcelo a la nova Europa" (Part I) que té com a objectiu reco-
llir sota la forma de propostes teóriques, projectes polítics i realitats institu-
cionals les noves oportunitats (window of opportunity) que es generen al 
continent des del punt de vista de la seva "arquitectura global" en el període 
inmediatament posterior a la caiguda del mur. En ell es classifiquen i analit-
zen idees, projectes i comportaments al llarg de l'any 1990 amb la intenció 

6. Al llarg de tot el text s'empra l'expressió "espai económic europeu", la primera que s'usá i molt generalitzada quan, 
l'any 1990, en el marc del diáleg CE-EFTA fou substituida per l'expressió "área económica europea". Ates el període 
estudiat, hem optat per emprar sempre "espai económic europeu". 
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de verificar el paper central jugat per la Comunitat Europea en tots els ám-
bits. L'inici de les Conferencies Intergovernamentals (desembre 1990) mar
ca un nou ritme, ajornant processos (com ara el debat UEO/OTAN) o resi-
tuant-ne d'altres (la institucionalitzacio de la CSCE dona una idea mes clara 
de les seves funcions futures: drets i llibertats, mesures de confianga militar, 
etcétera). Per aixó hem triat 1990 (o, dit de forma precisa, els dotze mesos 
que transcorren entre la caiguda del mur i la signatura de la Carta de París), 
com a moment únic de "crisi creativa" a Europa. 

El segon apartat constitueix el marc central de la recerca. Sota l'epígraf in-
titulat "Les grans qüestions en la dinámica de I'Acta Única (1987-1990)" 
(PART II) s'aborden els grans temes de la potencia (powerbloc) comunita
ria en el continent europeu i, per extrapolado, a nivell internacional global. 
Els temes, derivats de la propia dinámica de l'Acta Única, sofreixen a partir 
de la desaparicio del sistema bipolar una notable acceleració (relacions 
amb els veíns de l'Est o creació de l'Espai Económic Europeu) o, com a mí-
nim, una reconsideració (política exterior i de seguretat) que els integra en 
el procés d'Unió Política i Unió Económica deis Dotze. L'análisi deis grans 
temes, estructurat en tres capítols diferenciats, s'ha fet a partir de l'elabora-
ció d'unes directrius o "grans preguntes" que teñen per objectiu abordar de 
manera simultánia els diferents nivells d'análisi implicáis (polítiques nacio-
nals, dinámica comunitaria i sistema internacional global), preguntes que 
s'exposen amb detall en la "Introducció General" al segon apartat. 

Per últim, la tercera part del treball pretén ser un capítol de conclusions, 
encara que atípic, en la mesura que pren en considerado els resultats del 
procés iniciat el desembre del 1990 amb les conferencies intergoverna
mentals sobre la Unió Política i la Unió Económica i Monetaria. 

Dit d'una altra manera, l'horitzó del 1993 ens serveix, un cop coneguts 
els resultats de Maastricht, per redimensionar el procés iniciat l'any 1987 
amb l'Acta Única. Per veure, en suma, en quina mesura la desaparicio de 
Peix Est-Oest ha estat un factor de transformació radical i en quina mesura 
l'accelerador d'un procés amb dinámica propia que porta la Comunitat a 
convertir-se, de cara al segle XXI, en la definidora de la nova frontera a 
Europa. 

Bellaterra, 1 dejunyde 1992 
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Introdúcelo 
la nova Europa 





1- L'ARQUITECTURA POLÍTICA EUROPEA: PROJECTES 
I REALITATS DE LA NOVA EUROPA 

La caiguda del mur de Berlín el novembre del 1989 marca l'entrada en 
una nova etapa de la historia d'Europa. Aquesta" nova Europa" ha tingut un 
primer període de gestació, curt i intens, al llarg de dotze mesos: els que 
transcorren des de la caiguda del mur fins a la signatura de la Carta de 
París, el novembre del 1990. 

Per a l'analista de les Relacions Internacionals, aquests dotze mesos 
constitueixen un repte important peí que fa a l'acumulació d'esdeveni-
ments, de propostes polítiques i fins i tot de models teórics per reformular 
la nova Europa. Com se sap, les propostes teóriques han quedat en al-
guns casos per darrera de la voluntat política, la unificado alemanya n'és 
la mostra mes evident. En altres casos, contráriament, els moments 
creatius de la "gran arquitectura d'Europa", com la Carta de París, han 
estat pares de criatures forga minses. En qualsevol cas, fets i idees for
men al llarg de l'any 1990 una "xarxa complexa" que sitúa l'analista da-
vant de la necessitat de classificar i conceptualitzar propostes teóriques o 
decisions polítiques per tal d'explicar, de manera general, la tendencia 
o tendéncies dominants en la construcció de la nova Europa. Així dones, 
Pexperiéncia de l'any 1990, tant des del punt de vista inteHectual com 
institucional, será l'objecte d'estudi que ens permeti confirmar la hipótesi 
de partida d'aquest treball: el paper central de la CEE, tant a nivell teó-
ric com polític, a Chora de dissenyar la nova estructura institucional 
d'Europa. 

La complexitat de l'objecte d'estudi comenga pels diversos ámbits d'in-
terés o nivells d'análisi que se superposen i hem de prendre en considera-
ció: actituds nacionals, processos de reforma o revolució (desaparició) 
de/en les organitzacions internacionals d'ámbit europeu, i modificacions del 
sistema internacional de la post-guerra freda. Així dones, polítiques nacio
nals, organitzacions internacionals i el sistema internacional en la seva glo
bal i tat son materia d'análisi en els tres enfocaments de la nova Europa 
adoptats en aquest apartat introductori: 

1. La nova Europa com a model teóric 
2. La nova Europa com a projecte político-arquitéctonic 
3. La nova Europa com a realitat político-institucional 
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1.1 La nova Europa com a model teóric 

Des del final de la Segona Guerra Mundial, l'análisi de la política interna
cional europea ha estat dominada per una doble lógica: la divisió bipolar i la 
construcció comunitaria, que constituíen els dos parámetres definidors del 
fenomen institucional a Europa. 

El segon parámetre, la lógica de la construcció comunitaria, és totalment 
evident. El primer, la divisió bipolar, no ho és tant, pero emmarca bona part 
del procés institucional europeu. Així cal veure la institucionalització deriva
da de la divisió ideológica (el Consell d'Europa com a frontera de I'Europa 
democrática) i del manteniment de Ystatu quo a Europa basat en la lógica 
"defensa (OTAN versus Tractat de Varsóvia) i distensió (la CSCE)". 

Uobértura del mur de Berlín a principis de novembre del 1989 constitueix 
l'element mes simbólic de la descomposició del bloc soviétic i, en conse-
qüéncia, de la desaparició de la lógica bipolar al continent i raparició de la 
nova Europa. Aquesta nova Europa obre interrogants a l'analista per la rao 
següent: la base de la divisió ideológica, la desconfianga mutua entre dos 
blocs liderats respectivament per dues potencies hegemóniques, ha desa-
paregut pero no existeix cap estructura institucional capag d'ordenar i regu
larizar les relacions internacionals a Europa. La mostra mes immediata de 
la transformado que d'aixó se'n deriva és Tingres al Consell d'Europa (l'en-
carregat d'establir la frontera democrácia/no-democrácia en TEuropa bipo
lar) d'estats procedents de l'antic Est (el 6 de novembre del 90 ja s'incorporá 
Hongria). 

La nova situado del continent ha fet que alguns analistes caracteritzin 
I'Europa de la post-guerra freda com una situado d"'oligopoli",1 en la qual 
s'identifiquen elements de cooperació i conflicte i en la qual es preveu un 
potencial d'inestabilitat important. Uesquema que servia fins fa ben poc per 
analitzar l'estructura institucional de I'Europa de l'época de la guerra freda 
ens pot ser ara útil per ordenar les grans preguntes que es plantegen els 
teórics de les Relacions Internacionals en estudiar aquesta nova Europa. 
Dones bé, els components d'aquell esquema eren quatre: construcció co
munitaria, divisió ideológica, defensa i distensió. 

La fi de la guerra freda a Europa ha plantejat un interrogant en relació 
amb el futur de la construcció comunitaria, ates que per a alguns autors 

1. "Oligopoly is a regime with conflictual as well as cooperativo elements, capable of restoring a certain stability to the 
system in the inmediate term, but tending toward instability in the long term", a R. Aliboni/G. Bonvicini/C. Merlane/S. 
Silvestri, Three Scenarios for the future of Europe", a The International Spectator, vol. XXVI, 1991, n°1, pág. 10. 
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I'esmentada construcció s'ha degut justament a l'existéncia en l'escenari 
europeu de la guerra freda. Per tant, els nivells d'integració económica i de 
"pau" assolits a Europa occidental serien producte de les condicions espe
cifiques de la guerra freda2 (amenaga constant des de l'exterior) i no pas 
d'un procés intern, com el defensat per les teories funcionalistes i neofun-
cionalistes.3 Ens trobem, dones, davant d'una important pregunta, en quina 
mesura la CE és un producte de la guerra freda i, de manera mes general, 
en quina mesura la construcció comunitaria té un motor intern o bé es mou 
per reacció a fets externs a la propia Comunitat. 

La fi de la divisió ideológica Est-Oest, que en el terreny de les idees ha 
arribat a traduir-se en la discutida tesi de la "fi de la Historia" de Fukuyama, 
deixa a vencedor i vengut en un món mes incert. La victoria nord-americana 
a la guerra freda obliga la superpoténcia guanyadora a replantejar-se el seu 
"rol" en el sistema internacional i a redefinir els seus objectius en política ex
terior. La propia victoria está, dones, prenyada d'incerteses a partir del mo-
ment que la fundó deis Estats Units a Europa des del final de la Segona 
Guerra Mundial —garantía de la seguretat europea occidental davant 
Pamenaga de l'Est— queda obsoleta. O, com a mínim, resulten obsolets els 
instruments i el raonament de la presencia nord-americana a Europa. En 
aquest sentit, la pregunta de l'analista es centra en els "límits" d'Europa, en 
quines son les fronteres institucionals que poden deixar els Estats Units i la 
Unió Soviética al marge, o en una posició periférica, de la nova Europa.4 

La defensa era un deis dos instruments que servien per mantenir Ystatu 
quo a l'Europa bipolar. Les primeres análisis de la nova Europa coincideixen 
a senyalar el risc d'inestabilitat que genera la desmembrado del bloc de 
l'Est. El desglag en una situado imprevista—manca de polítiques occiden
ta l per a ordenar una Europa sense blocs— ha portat a un raonament con
servador, que s'ha traduít en el mantenimentde resquema defensiu institu
cional del món bipolar. Segons aquest raonament, la desaparició de la 
bipolaritat no comportaría la desaparició del seu esquema defensiu, també 
bipolar. Ans al contrari, POTAN i el Tractat de Varsóvia — es dirá poc des-

2. Aquesta idea és defensada per J.J. Mearsheimer, "Back to the future. Instability in Europe after the cold war!, a 
International Security, vol. XV, 1990, n° 1, pag. 46. 

3. El teóric mes destacable és Ernst Haas {The Unlting of Europe, Stanford, Standors U.P., 1958). Vegeu també 
John S. Nye (Peace in parts: Integration and Conflict in Regional Organizaron, Boston, Littie Brown and Co., 1971) i 
Paul Taylor {The limite ofEuropean Integration, Nova York, Colúmbia U.P., 1983) 

4. El carácter periféric de les dues superpoténcies en la construcció de la nova Europa és defensat per Ralf 
Dahrendorf {Reflection on the revolution in Europe, Londres, Chatto & Windus, 1990), per a qui les fronteres d'Europa 
coincideixen prácticament amb les de la zona horaria d'Europa central (inclosa la particularitat británica de Greenwich). 
Dahrendorf s'afegeix aixf a un seguit d'autors que des del segle xvni, en proposar models d'unió europea, han descar
ta! Rússia. 
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prés de l'obertura del mur— tindrien un objectiu comú, l'estabilitat de la 
nova Europa. La fundó d'ambdues organitzacions seria, pero, ben diferent. 

En el cas del Tractat de Varsóvia, tindríem una institució residual del món 
bipolar, pero temporalment útil per 'Vehicular" la política de control d'arma-
ments5 (la continuado del mecanisme de les converses CFE, és a dir, de 
desarmament convencional a Europa), prioritaria en les agendes occiden
tal s. 

En el cas de l'OTAN, la lógica d'análisi conservadora es vincula a la "per-
cepció d'amenaga" en la nova Europa. És a dir, a la substitució de l'ame-
naga comunista propia del món bipolar per la recuperació, en versió actua
lizada, de les tendéncies históriques del continent, font d'inestabilitat. 
Segons els analistes, la fragmentado del bloc soviétic obliga a tractar amb 
mes o menys relleváncia tres grans focus d'inestabilitat, justificadors de la 
fundó futura de l'OTAN, a saber: 1) instrument defensiu davant del perill de 
"balcanització" a l'Est d'Europa i de "libanització" a la Unió Soviética (en for
mulado de Brzezinski); 2) instrument integrador de la influencia de la nova 
Alemanya a Europa central,6 i 3) instrument dissuasiu respecte del potencial 
militar de la Unió Soviética/Rússia.7 

Tanmateix, aquesta lógica d'análisi conservadora obre nous interrogants, 
en obligar a preguntar-se en quina mesura les organitzacions rnilitars tradi-
cionals de l'Europa bipolar están en condicions d'assumir noves funcions i si 
realment son aqüestes organitzacions les mes adients per elaborar po I (ti
ques d'estabilització per a la nova Europa. 

La distensió era, juntament amb la defensa, el segon procediment per 
mantenir Ystatu quo a l'Europa bipolar. En aquest sentit, la Conferencia so
bre Seguretat i Cooperació a Europa (CSCE) ha estat l'instrument diplomá-
tic per excel-léncia de la distensió en ('etapa bipolar. Un cop superada la ló
gica bipolar, la CSCE esdevé 1'únic fórum paneuropeu en qué están 
presents ambdues superpoténcies. Aquest fet planteja a l'analista interro
gants respecte del paper en la nova Europa de la CSCE, en procés d'insti-

5. J. NOtzokJ/R. Rummel ("On the way to a New European Order", a Aussenpolitk, 1990, nfi 3, pág. 216) consideren 
que el Tractat de Varsóvia és un soci essencial de l'OTAN per assegurar un procés ordenat de desarmament a Europa 
i una organització essencial per vincular la Unió Soviética amb l'Europa democrática. 

6. Alguns autors aborden l'impacte de la nova Alemanya en l'Alianca Atlántica en termes de desintegrado atlántica 
(M. Herrero de Miñón, "Reunificación alemana e inseguridad europea", a Revista de Occidente, 1990, n8112, pág. 29) 
o de modificado d'objectius. És a dir, l'OTAN com preventiu de polftíques agressives alemanyes (Mearsheimer, op. cit., 
pág. 5). 

7. La idea de dissuasió és present en una bibliografía nord-americana que des de l'obertura del mur de Berlín ha es
tat incidint en la noció de "deconfianca" respecte de la voluntat i de les possibilitats de la reforma de Gorbatxov a 
l'URSS. És el cas, per exemple, del polémic artide signat per Z., To the Stalin Mausoleum", aparegut a Daedaius, hi-
vern 1989/1990. 
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tucionalització a partir de Faprovació de la Carta de París. Quina és la fundó 
de la CSCE en el futur? Té possibílitats de convertir-se en una organització-
marc? S'ha de considerar positiva la presencia de les superpoténcies en el 
seu si, o contráriament, la perjudica com a instancia organitzadora del con-
tinent? 

Fins aquí 1'enumeració de les grans preguntes que es fa l'analista a 
propósit de l'Europa de transido entre resquema bipolar i la reformulació 
continental, la nova Europa. A continuació cal destacar el carácter prescrip-
tiu de bona part de les análisis sobre la situació europea, que, des d'aquest 
marc prescriptiu, poden agrupar-se en tres grans enfocaments.8 Els dos 
primers, optimisme liberal i pessimisme hobbesiá, mereixen un comentan 
mes curt, car és el tercer, rinstitucionalisme neoliberal, el clarament predo-
minant a hores d'ara. 

El primer enfocament, l'optimisme liberal, es fonamenta en la victoria 
deis régims liberáis sobre el comunisme en la guerra freda, victoria que 
comportaría —segons els seus partidaris— la desaparició deis conflictes ar-
mats a Europa a conseqüéncia de la instaurado d'economíes de mercat i 
de sistemes democrátics, atesa Pexperiéncia histórica que mostraría que els 
régims democrátics no lluiten entre ells.9 Per tant, aquest enfocament reco-
lliria la realitat de les relacions en el món democrátic i industrialitzat d'enga 
1945. 

El segon enfocament, el pessimisme hobbesiá, es basa en les teories 
mes clássiques de Pescóla realista de les Relacions Internacional,10 teories 
que destaquen el carácter explicatiu de la historia i que fonamenten la seva 
dimensió prescriptiva en el mecanisme de l'equilibri del poder a nivell inter
nacional. Des d'aquesta óptica, les transformacions a Europa es perceben 
com a generadores de dos importants factors de conflicte: d'una banda, 
l'estabilitat del bipolarisme nuclear EUA-URSS es veuria substituida per la 
inestabilitat inherent a l'incipient multipolarisme de la nova Europa; d'altra 
banda, la irracionalitat deis nacionalismes emergents substituirla la política 
ordenada i regularitzada deis blocs. Ambdues coses es traduirien en una si
tuació d'inestabilitat semblant a la del període d'entreguerres. 

Ambdós enfocaments ofereixen elements necessaris per a teoritzar so
bre la nova Europa. Per exemple, el pes de la geografía, destacada en 

8. Utllitzem resquema de J. Snyder, "Averting Anarchy in New Europe", a International Security, 1990, vol. XIV, n8 4. 
9. Vegeu sobre aixó M. Doyle, "Liberalism and World Politics", a American Political Science Review, 1986, vol. LXXX, 

rr3 4, pp. 1151-1169. 
10. L'autor mes representatiu del corrent realista clássic en Relacions Internacionals és Hans J. Morgenthau, Politics 

among the Naüons. The Struggíe for Power and Peace, Nova York, Alf red A. Knopf, 1948. 

19 



I'análisi realista com a factor determinant de divergéncies en Porganització 
de la nova Europa; o la incidencia del sistema democratic i de reconomia de 
mercat en l'elaboració de la política exterior deis estats de l'antic bloc de 
l'Est 

Ara bé, és el tercer enfocament, l'institucionalisme neoliberal, el que 
ha esdevingut el dominant a l'hora d'analitzar el procés viscut per Europa en 
els darrers anys, fins al punt que, com veurem en I 'apartat següent, ha de-
terminat la major part de propostes polítiques per la nova Europa. Aquest 
enfocament, conegut en el marc teóric de les Relacions Internacionals com 
enfocament interdependentista,11 es va fer un espai important a partir deis 
anys setanta, vinculat a la propia evolució de la realitat i al carácter poc ex-
plicatiu de les tesis realistes, centrades en el determinisme estructural —el 
bipolarisme militar— del sistema internacional. 

En l'enfocament interdependentista, els canvis en l'estructura del sistema 
internacional no s'expliquen per una redistribució deis recursos —redistri-
bució de la capacitat nuclear, per exemple— sino, mes aviat, per un canvi 
en els mecanismes que transformen la capacitat militar en influencia a nivell 
internacional. L'efecte d'aquests canvis ha estat una disminució important 
del paper de la capacitat nuclear i militar deis "Grans" en el sistema interna
cional. Aixó no significa que la capacitat militar sigui per se menys impor
tant, pero si <v-e és menys útil com a base per a l'exercici del poder en molts 
ámbits de la vida internacional. Aquesta situado s'aplica especialment al 
marc europeu, on es comprova que el declivi relatiu de la capacitat militar 
afavoreix altres recursos de poder (capacitáis económiques, polítiques i 
ideológiques), cada cop mes importants. 

De resultes de tot aixó s'está produint, des deis anys setanta i molt es
pecialment durant els vuitanta, una transformado de l'estructura del subsis
tema internacional europeu, transformado que ha generat un procés d'eu-
ropeització.12 És a dir, un dinamisme europeu capag d'arribar a superar la 
divisió bipolar del continent mitjangant la influencia que generen noves ca
pacitáis polítiques, culturáis i, molt especialment, económiques. 

La "lectura" de l'enfocament interdependistista redueix per tant el paper 
de les superpoténcies, el determinisme de l'estructura bipolar del sistema 
internacional peí que fa a les transformacions a l'Est, és a dir, en el moment 

11. Vegeu sobre aixó l'obra de R.O. Keohane i J. Nye, Power and Interdependence. World Politics in Transition, 
Boston, Little Borwn, 1977. 

12, Aquest concepte el manllevem de M. Kelstrup, "The Process of Europeanization. On the Theoretical 
Interpretaron of Present Changos in the European Regional Political System", a Cooperaron and Confí/cf, 1990, n° 1, 
pp. 21-40. 
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en qué pot parlar-se de 1989 com Tany deis miracles". En conseqüéncia, 
estableix uns elements d'ordre a Europa diferents del paper hegemónic de 
les superpoténcies. Per contrast amb els pessimistes hobbesians, els inter-
dependentistes basen el nou ordre europeu en la creació d'una estructura 
institucional, capag d'oferir cañáis legítims i efectius per conciliar els inte-
ressos entre els diversos estats europeus. La legitimitat d'aquests cañáis 
vindrá donada per la voluntat política de les potencies per assolir un nou or
dre a Europa,13 voluntat forga condicionada per les diverses i no coincidents 
capacitáis militars, económiques i históriques de cadascun deis estats. 

Un cop desmuntat el sistema bipolar, l'eficácia i la legitimitat de qualsevol 
estructura cooperativa pensada per Europa haurá de basar-se en una forga 
dinamitzadora, dotada de voluntat política i de capacitat. És a dir, una forga 
capag d'oferir incentius per cooperar i d'establir el sistema institucional ne-
cessari per coordinar les expectatives i les activitats de tots els estats parti-
cipants. Els múltiples estudis i articles publicats des de la caiguda del mur 
sobre PEuropa de la post-guerra freda, tant a Europa com ais Estats Units, 
parteixen d'enfocaments diferents i plantegen esquemes organitzatius per al 
continent també molt variats, des de concepcions enormement pragmáti-
ques i flexibles fins a construccions arquitectoniques —segons Pestil de 
"gran disseny"— molt acabades. Ara bé, la major part deis autors coincideix, 
sota una o altra formulado, en la idea que la Comunitat Europea consti-
tueix la forga dinamitzadora de la nova Europa.14 

1.2 La nova Europa com a projecte político-arquitectónic 

El mur de Berlín constituía Pobstacle per l'existéncia d'Europa. La seva 
desaparició comporta un desafiament important per a la classe política, que 
copsa la sensació de momentum. Caldrá respondre un seguit de qües-
tions: quina és la idea que es té d'Europa? Quins son els seus límits? 
Resulta possible l'organització europea? Aixó explica que durant els dotze 
mesos que transcorren entre l'obertura del mur i la signatura de la Carta de 
París proliferin les propostes sobre la forma de construir Europa. La dinámi
ca del "construccionisme" no partía, pero, de zero. La noció de "casacomu-

13. Emprem el concepte d'ordre internacional en el sentit de Hedley, Bull, The Anarchicai Society. A Study in World 
Politics (Nova York, Colúmbia U.P., 1977), que el fonamenta en l'existéncia d'interessos comuns entre els estats, i tam
bé de regles de comportament i institucions per aplicar-les. 

14. Aquesta centralitat de la CEE en la nova Europa la defensen la major part d'autors citats en aqüestes pagines: 
Dahrendorf, Snyder, Nótzold/Rummel i Herrero de Miñón, entre d'altres. 



na europea" de Gorbatxov, o el concepte menys arquitectónic d'"ordre pací-
fic europeu" del govern de la RFA, ja havien introdui't alguns elements de re-
flexió dins deis límits del bipolarisme deis anys vuitanta.15 

Ara bé, el sentiment d'incertesa i de noves oportunitats (window of op-
portunity) que genera 1989, "l'any deis miracles", permet un nivell de creati-
vitat important. La destrucció creativa del bloc de l'Est fa que alguns gover-
nants aviat es plantegin la possibilitat d'oferir, com en el seu moment ho 
feren Wilson o Rooseveit, llurs "punts" o la seva "carta" per a la nova realitat 
internacional.16 Tractarem de recollir a continuado algunes de les propostes 
per a la Nova Europa apuntades en els mesos posteriors a l'obertura del 
mur. 

Aqüestes propostes mereixen atenció tant pels seus autors com peí seu 
contingut. En analitzar-les cal teñir en compte linteres de les idees expres-
sades en aquell momentum polític, molt procliu ais "grans dissenys", atesa 
la incertesa dominant. En definitiva, un bon moment per copsar l'existéncia 
subjacent d'enfocaments diversos a propósit de la noció d'Europa. 
Tanmateix, la proclivitat ais "grans dissenys" no vol dir que llurs autors no 
s'hagin vist obligats a adaptar posteriorment aspectes substanciáis del seu 
pensament a les noves circumstáncies, fenomen del qual tampoc no s'es
caparen els teórics. Aixó explicaría, almenys en alguns casos, la contradic-
ció entre grans idees, tal i com son recollides en aquest apartat, i decisions 
polítiques, de les quals ens ocuparem en l'apartat següent. El cas de 
Frangois Mitterrand és potser el mes destacable en aquest sentit. 

No pretenem abordar de manera exhaustiva les múltiples propostes d'ar-
quitectura europea tetes durant el període esmentat. Mirarem de seleccio
nar els grans debats entorn a l'esmentada arquitectura acarant alguns deis 
seus "ideólegs" i llurs propostes.17 En fer-ho partirem de la hipótesi que, 
malgrat les trasformacions radicáis del sistema internacional, l'elaboració i 
análisi de les propostes de futur deu molt a l'experiéncia del passat. En 
aquest sentit, hi ha torga elements de continuítat en el pensament deis diri-
gents occidentals, els únics capagos —d'acord amb el seu potencial ideoló-
gic, polític i económic— de reinventar l'arquitectura d'Europa. 

15. En la Declarado Conjunta RFA-URSS, de 13 de juny de 1989, s'afirma: "la voluntat de superar la divisió 
d'Europa (...) elaborant conjuntament conceptos per assolir aquest objectiu a través del desenvolupament d'una 
Europa marcada per la pau i la cooperado, un ordre pacífic europeu o una casa comuna europea (...) En el dos casos 
la base per a la construcció futura és la CSCE" (la cursiva és nostra). Vegeu Annexos documentáis. 

16. El president Bush recrea formalment l'esperft wilsoniá en oferir el 3 de juliol de 1990 la seva visió de la nova 
Europa en forma de declarado de catorze punts. 

17. Per a una revisió exhaustiva, vegeu E. Remacle, Esquisse pour une nouveau paysage européen, Nova York, 
UNIDIR (Travaux de Recherche), n° 8,1991. 
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La desaparició del sistema i de la lógica bipolar a Europa deixa en 
l'agenda de Paspirant a arquitecte europeu quatre grans temes oberts i in-
terdependents: la questió alemanya, Peconomia de Pantiga Europa de PEst, 
les aliances militars amb llurs forces i armaments respectius i, finalment, els 
drets i els valors a la nova Europa. Peí que fa a la forma de plantejar-se la 
construcció, trobem dues metodologies diferents que, recorrent a la geome
tría, podem definir com la geometría deis cercles concéntrícs i la geo
metría variable. 

La noció de cercles concéntrícs, utilitzada per primer cop en les pagines 
del Frankfurter Allgemeine Zeitung del 19 de juliol de 1989, fou populariza
da per Jacques Delors en la seva intervenció davant el Parlament Europeu 
de gener del 1990; finalment ha esdevingut un recurs habitual tant per ais 
polítics com per ais teórics. La noció de cercles concéntrics pressuposa 
dues coses: a) ('existencia d'un primer cercle, al voltant del qual es crea la 
nova Europa, entes com una institució central que actúa com un factor di-
namitzador i estabilizador de tota la construcció; b) una delimitació precisa 
de competéncies i de membres en cadascun deis cercles successius. 

La geometría variable (noció ja clássica en Pargot comunitari) comporta, 
al contrari, Pexisténcia no ordenada de múltiples institucions o de nivells 
d'institucionalització d'ámbit regional diversificáis (Pentagonal, CEE, CSCE) 
i, en alguns casos, amb un possible solapament de competéncies (CSCE 
versus Consell d'Europa, UEO versus OTAN). 

Com ja s'ha apuntat, les propostes sobre arquitectura europea sorgides 
arran de Pobertura del mur responen a concepcions diferents de la cons
trucció europea. Les diferencies respecte de la problemática dominant o la 
institució central ens permeten parlar de tres grans concepcions: PEuropa 
atlantista, ('Europa comunitaria i la Gran Europa. A fi i efecte de destacar 
el debat que genera cadascuna d'aquestes concepcions —representades 
respectivament per propostes de Baker, Delors i Havel— ens hem permés 
d'oposar-les, respectivament, amb tres propostes alternatives: les elabora-
des per Mitterrand, Thatcher i el Consell Atlantic. Naturalment, aqüestes ul
times no s'autopresentaren com á alternatives a les propostes amb les 
quals les hem aparellat. Es tracta d'una llicéncia orientada a distingir millor 
els debats i elements subjacents, alió que dona sentit a les propostes de 
nova arquitectura per Europa. 

L'Europa atlantista de James Baker (vegeu Annexos) fou la primera gran 
proposta formulada en caure el mur de Berlín, fins al punt que la seva for
mulado, "e! disseny d'una nova arquitectura per a una nova era", esdevindrá 
—com palesa aquest mateix estudi— un recurs habitual per parlar de la 
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construcció de l'Europa de post-guerra freda. El secretan d'Estat nord-ame-
ricá exposá les seves idees en un discurs pronunciat al Club de Premsa de 
Berlín el 13 de desembre de 1989, un mes després de Cobertura del mur. 

El discurs de Baker plantejava la creació d'una nova Europa fonamenta-
da en un nou atlantisme, car la preocupado essencial del text era la ne-
cessitat de mantenir el lligam entre l'Europa occidental i els Estats Units. El 
fonament de la seva arquitectura era, dones, la reelaboració de Pedifici 
atlántic, per a la qual cosa suggeria algunes idees per donar forma i forga a 
rOTAN de la post-guerra freda. En primer lloc, la proposta de crear un eos 
de l'OTAN encarregat de verificar les mesures de control d'armaments i de 
creació de confianga. En aquest sentit, el secretari d'Estat preveía les modi-
ficacions necessáries de l'Alianga i la formulado d'unes tasques de futur 
que li donessin rao de ser. Lógicament, els Estats Units atribulen a l'OTAN 
unes competéncies futures que anirien en detriment de la CSCE. 

En segon lloc, James Baker considerava la possibilitat de donar un paper 
a la UEO en aquesta dimensió futura de la seguretat (control d'armaments, 
mesures de confianga), tot preveient un paper mes important per al binomi 
Comunitat Económica Europea/Unió Europea Occidental (UEO). El mes 
nou respecte d'aixó era —en el terreny del vell debat sobre els "dos pilars" 
de TOTAN— la proposta nord-americana d'establir lligams institucionals en
tre la CEE i els Estats Units, justificats peí "paper central" de la Comunitat en 
el disseny de la nova Europa. 

En síntesi, en el discurs de Baker hom troba dues grans idees. En primer 
lloc, "el solapament entre l'OTAN i altres institucions europees ha de portar
nos a la sinergia i no pas a la fricció"; en segon lloc, el procés de la CSCE 
ha de considerar-se un marc per a "la cooperació Est-Oest". D'aixó se'n de
riva un element de continuTtat —la CSCE manté la lógica Est-Oest dins deis 
nous límits d'aquests mots i, per tant, un marc limitat de cooperació— i un 
de canvi, els Estats Units penetren mes en el teixit constructiu d'Europa, al-
hora que hom reforga aquest teixit amb noves competéncies (recuperado 
económica de l'Est, integrado de la UEO com a pilar europeu d'una OTAN 
renovada). 

El discurs de Baker —els fantasmes del "pía Baker", com s'arribá a es-
criure a París—18 fou implícitament contestat per Frangois Mitterrand. En el 
seu tradicional discurs de cap d'any, el president francés proposá la creació 

18. Expressió utilitzada per Dominique David, Tes alliances mi I i tai res en mutation ont encoré un role á jouer en 
Europe", Le Monde Diplomatique, gener de 1990, pp. 12-13. 
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d'una confederació europea, que hauria de néixer a partir deis Acords 
d'Hélsinki i que "associaria els estats del nostre continent en una organitza-
ció comuna i permanent d'intercanvis de pau i de seguretat". La proposta 
del president francés, d'una gran indefinido, ens permet copsar dos ele-
ments importants. Per un cantó, Franga proposa crear una organització en-
carregada de les questions de pau i seguretat —l'alta diplomacia— i, per 
l'altre, sembla excloure —per definició geográfica— la presencia deis Estats 
Units. 

La proposta de Mitterrand s'ha dlnterpretar dins de la lógica tradicional 
francesa en materia de política europea. En aquest sentit, la idea de confe
deració recull perfectament la doble preocupació de la política francesa. 

. Primer, distingir clarament entre el marc federal de la Comunitat, restringit a 
les matéries contingudes en el Tractat de Roma, i un marc intergoverna-
mental que abordes les questions militars i diplomátiques a l'estil deis plans 
Fouchet. Segon, la substitució de l'estructura militar integrada de l'OTAN, li-
derada pels Estats Units i abandonada per Franga des de l'any 1966, per 
mecanismes intergovernamentals de defensa i de seguretat a Europa. 

Les propostes per a la nova Europa de Baker, el nou atlantisme, i de 
Mitterrand, la confederació europea, reprenen el vell debat, generat al si 
de POTAN, sobre el paper deis Estats Units en el marc de la seguretat eu
ropea. 

L'Europa comunitaria, en segon lloc, és Pobjecte central del discurs de 
Jacques Delors al Parlament Europeu, pronunciat el 17 de gener de 1990 
(vegeu Annexos). El president de la Comissió exposá una concepció de Par-
quitectura europea basada en la noció de "ciutat europea", una ciutat cons
truida al voltant d'un edifici sólid, d'un focus d'atracció, d'una roca estable: 
la Comunitat Europea. Per a Delors, la CE constitueix el nucli central de la 
nova Europa, que es veu rodejat en primer lloc per l'EFTA i, mes a Pexterior, 
pels paTsos de PEuropa central i oriental, i també deis paísos que anomená 
"orfes mediterranis" (lugoslávia, Turquía, Malta i Xipre). 

Delors plantejá una doble necessitat: aprofundir en la integrado comu
nitaria (concretament féu esment de la política exterior de la Comunitat); i, a 
mes, assumir el paper polític deis Dotze, comengant per la necessária soli-
daritat amb els paTsos d'Europa central i oriental. Ara bé, el president de la 
Comissió recordava també el carácter multinstitucional d'Europa (referén-
cies al paper positiu que haurien de teñir PEFTA i el COMECON) en el ter-
reny económic, i també a les limitacions pressupostáries deis Dotze. 

L'arquitectura de Delors estableix una agenda de prioritats per a la cons-
trucció d'una Europa centrada en la Comunitat, amb la unió política realit-
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zada, i amb una ampliado successiva d'árees d'interés i de responsabilitat. 
En definitiva, un reforgament cada cop mes important de la lógica comu
nitaria, introduint en la CE noves árees de competencia, com —per exem-
ple— accions comunes de política exterior. 

El 5 d'agost de 1990, uns mesos després del discurs de Delors, Margaret 
Thatcher es dirigí a un auditori nord-americá per exposar la visió británica 
de la nova comunitat global.19 En la seva intervenció, Thatcher destaca la 
necessitat d'elaborar "un pía de campanya" a partir de tres grans principis: 
democracia, estat de dret i lliure mercat. La primera ministre de Gran 
Bretanya insistí a propósit d'algunes orientacions precises: la redacció d'una 
Carta Magna per ais ciutadans d'Europa, la declarado per part de la 
Comunitat d'estar disposada a acceptar Tingres deis paísos de l'Europa 
central i oriental, el manteniment de l'OTAN i de les torces nord-americanes 
a Europa i, sobretot, la visió d'una arquitectura d'abast mundial. Thatcher 
considerava, respecte de l'últim punt, torga perillos un reforgament d'Europa 
al voltant de la CEE i de les seves institucions centralitzades, simultani a 
rapando de processos similars, amb la formado de blocs orientats cap a 
l'interior de les seves fronteres, a Nord-américa i al Pacific. 

Si en economía la primera ministre es mostrá contraria a la creado d'un 
bloc europeu "comunitaritzat", peí que fa a la diplomacia reclama el paper 
de les Nacions Unides i del seu Consell de Seguretat, novament útil un cop 
finalitzat l'enfrontament bipolar que l'havia paralitzat durant diverses déca-
des. 

Així dones, la "ciutat europea" de Delors i la "comunitat global" de 
Thatcher s'insereixen en el debat que ha marcat el procés de transformació 
de la Comunitat des deis anys setanta. La visió comunitaria i reguladora de 
Delors contrasta amb la concepció nacional i pragmática de Thatcher. El de
bat Delors-Thatcher en el marc de la nova Europa és dones una nova re
creado del tradicional enfrontament entre el govern británic i les institucions 
comunitáries, un enfrontament que gira entorn de dos arguments: la defen
sa de la sobirania nacional, per part británica, i les necessitats derivades de 
l'adaptació al "triangle del poder económic i tecnológic a nivell mundial" 
(CEE-EUA-Japó), per part de la Comissió. 

La Gran Europa, en tercer lloc, és la noció subjacent a la proposta de 
Vaclac Havel de crear una Comissió per a la Seguretat a Europa. La pro-

19. Vegeu el discurs de Margaret Thatcher a Aspen, Colorado, 5 d'agost de 1990, recollit a A.D. Rotfetd/W. Stützle 
(compiladors), Germany and Europe in TransMon, Londres, SIPRI/Oxford U.P., 1991, pp. 112-116. Vegeu també 
Annexos documentáis. 
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posta del govern txecoslovac es dona a conéixer a diferents fórums: inter-
venció de Havel a l'Assemblea Parlamentaria del Consell d'Europa, 10 de 
marg de 1990; discurs del seu ministre d'Afers Estrangers, Jiri Dientsbier, a 
la reunió del Tractat de Varsóvia, 17 de marg; document del govern txecos
lovac del 6 d'abril.20 No és, tanmateix, un text estrictament txecoslovac; re-
cull en bona mesura el sentiment deis altres "orfes adults del Tractat de 
Varsóvia" (Polonia i Hongria), que s'arribá a expressar en textos elaborats 
conjuntament, on s'expressava la necessitat de construir un marc de re
ferencia per la seguretat deis paísos de PEuropa central al marge de les 
aliances militars, destinades a desaparéixer.21 

La proposta txecoslovaca identificava els riscs per a la seguretat europea 
(autonomía alemanya, renacionalitzacions, desastres mediambientals, desi-
gualtats económiques, etcétera.) i els situava en un context global. La pro
posta de crear una Comissió per a la Seguretat a Europa es derivava del 
procés d'Hélsinki, de manera que la CSCE esdevindria —peí carácter glo
bal que li dona la triple dimensió de les seves "cistelles"— la forga dinamit-
zadora de la nova Europa. Es tractaria —segons la proposta— de combinar 
els elements següents: un sistema de seguretat col-lectiva amb la inclusió 
d'un mecanisme de solució pacífica de conflictes; un compromís d'assistén-
cia mutua en cas d'atac, i una estructura eficag que comptaria amb un ór-
gan polític, un de militar, un secretariat i diverses comissions d'experts. 

La proposta preveía la participado de tots els membres de la CSCE en 
Pesmentada Comissió. Proposava a mes per a una segona etapa, sense 
donar-ne detalls, la creació per consens d'una "Organització d'Estats 
Europeus" que inclouria també els Estats Units i Canadá. Finalment, en una 
tercera etapa el procés de confederado culminaría en una Europa confe
derada d'estats lliures i independents. 

Óbviament, Pámbit d'actuació geográfica de la "Gran Europa" proposada 
per Havel anava, dones, de San Francisco a Vladivostock. Peí que fa al 
carácter inclusiu de la proposta, la rao cal buscar-la en la necessitat imme
diata deis txecoslovacs i d'altres governs d'Europa central de trabar un 
marc de referencia per a la seva reincorporació a Europa, atesa la previsible 
lentitud de la seva integració en la CEE i —a Pensems— les reticéncies ge-
neralitzades (a l'Oest i a l'URSS) peí que fa a una possible incorporació a 

20. Ibidem, pp. 138-141. Vegeu Annexos. 
21. Vegeu en aquest sentit el comunicat del Comité Polític Consultiu del Tractat de Varsóvia, de 7 de juny de 1990, 

on s'afirma: 1'evolució d'Europa crea actualment les condicions per superar el modei deis blocs, i aquesta evotució és 
irreversible". La idea de la desaparíció de les aliances militars en un període de temps raonable es present al debat po
lític ale man y. La possiblitat la preveuen des de les files liberáis (fins i tot Genscher) i socialdemócrates. 
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POTAN. En aquest sentit, la presencia deis Estats Units constitueix un factor 
de garantia a teñir en compte, donada l'experiéncia histórica de 
Txecoslováquia amb els seus veíns i amb les democrácies europees. Un 
tret que estableix una diferencia important, no sempre apreciada, entre les 
posicions txecoslovaques i franceses respecte de la noció de confederado 
europea. 

La proposta txecoslovaca de crear un marc únic, generat peí procés 
CSCE, per a la seguretat europea xocava, lógicament, amb qualsevol pro
posta defensora i legitimadora del paper de les aliances militars del món bi
polar en la nova Europa. O dit mes concretament, xocava amb el manteni-
ment de POTAN com a organització de seguretat, idea present a la 
Declarado de Londres sobre PAlianga Atlántica transformada. Aquesta 
declarado —sorgida de la reunió del Consell Atlantic del 5 i 6 de juliol de 
1990 tot resumint posicions adoptades a Washington, Londres o Amster-
dam, entre d'altres capitals— era un autentic programa polític per la nova 
Europa, i diferia en alguns punts de la visió txecoslovaca de Parquitectura 
europea. 

A tall de resum hom podría destacar les següents idees de la concepció 
de POTAN subjacent al text. Primer, PAlianga declarava ser conscient que la 
seguretat no té només una dimensió militar, la qual cosa feia necessari re-
forgar els aspectes polítics de Palianga. En aquest sentit, POTAN —es 
deia— té en la nova situado europea una fundó d'agent de canvi i d'estabi-
litat, tot considerant la fundó reguladora que pot exercir juntament amb la 
CEE sobre PAIemanya unificada. Segon, calia elaborar una declarado con
junta OTAN-Tractat de Varsóvia que rebutgés Pus de la forga i optes per 
Pestabliment de mecanismes de contacte i de deliberado entre POTAN i els 
governs deis páísos membres del Tractat de Varsóvia. En tercer lloc, s'ofe-
ria funcionalitat al paper de la CSCE a la nova Europa mitjangant dues ide
es básiques: fer de pont entre Europa i Nord-américa i servir de fórum am-
pli per al diáleg polític en PEuropa Unida. 

Buscant referents histories podríem dir que la proposta txecoslovaca 
i la declarado de POTAN evoquen el debat que es produí a PEuropa bi
polar entre els defensors de la seguretat paneuropea (instrumentalitza-
da a través de la creació d'un mecanisme de seguretat col-lectiva al si 
de la CSCE) i els defensors de la seguretat euro-atlántica (instrumenta-
litzada mitjangant Pestructura militar integrada de POTAN). Un cop mes, 
dones, topem amb un vell debat en unes noves circumstáncies. En 
aquest cas, la questió está relacionada amb la institució o cercle central 
de la nova arquitectura d'Europa en el terreny de la seguretat, tot recor-
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dant el sentit ampli del terme, que depassa la significado exclusivament 
militar. 

j • 

Podem dir, a tall de conclusió i resum, que el debat sobre l'arquitectura 
de la nova Europa es realitza sobre unes bases ja conegudes. De fet, els 
elements de continuitat son mes importants que no sembla a primer 
cop d'ull. La lógica subjacent a la construcció del bloc occidental, amb to
tes les seves contradicciones i debats interns, ha dominat la visió de la nova 
Europa. Ara bé, a l'hora d'entrar en el terreny de l'activitat política trobem un 
factor simultániament dinamitzador, distorsionador i catalitzador del nou 
context: la unificado alemanya. No hem abordat aquesta qüestió en el ter
reny de les grans propostes o dissenys globals, atesa la total unanimitat 
respecte de l'Alemanya unida, tot i que s'apunti la necessitat de vincular la 
unificado ais models d'arquitectura europea proposats. Les coses, pero, 
son diferents peí que fa al quan i com d'aquesta unificació, el que ens porta 
a un terreny mes immediat: la nova Europa en la seva dimensió político-ins
titucional. 

1.3 La nova Europa com a realitat político-institucional 

El primer any de vida de la nova Europa és un període de transfor-
macions institucionals importants. L'análisi de les grans propostes so
bre arquitectura europea fetes d'engá de Cobertura del mur ens ha 
permés copsar enfocaments i preocupacions diferents peí que fa a la 
formulado institucional de la nova realitat. Tres institucions apareixien 
com a centre o focus d'atracció: la CEE, la CSCE i l'OTAN. Totes tres 
han estat "sacsejades" pels esdeveniments, particularment peí procés 
d'unificació alemanya, de forma que en acabar 1990 les tres vivien una 
"crisi creativa", tot entrant en una "nova era". D'aquí que aquest tercer 
apartat abordi els trets explicatius del procés de canvi viscut per les 
tres institucions —CEE, CSCE i OTAN— tenint molt en compte les vo-
luntats polítiques que han imposat ('estrategia d'actuació en cadascuna 
d'elles. 

La desaparició política del mur de Berlín obliga la CEE a autodefinir-se 
de manera immediata en el context de la nova Europa. La Declaració deis 
Dotze arran del Consell Europeu d'Estrasburg (8 i 9 desembre 1989) afir-
mava que "la Comunitat és la pedra angular d'una nova arquitectura euro
pea i, amb la seva voluntat d'obertura, esdevé la mola d'ancoratge d'un fu-
tur equilibri europeu". Des de la dimensió político-institucional de la nova 
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Europa, la CEE es presenta alhora com a actor internacional i com a uni-
tat política en construcció. 

Com a actor internacional, la Comunitat es troba a partir de novembre 
de 1989 en un nou context, que li dona un nou protagonisme; l'autodefinició 
del Consell d'Estrasburg n'era justament resposta. Tanmateix, el protago
nisme de la CE en el terreny internacional tradicionalment ha estat vinculat, 
en sentit negatiu, a la política exterior deis Estats Units. En aquest sentit, la 
noció d'"identitat europea" en les relacions internacionals s'identifica amb 
distanciament deis europeus respecte de les posicions nord-americanes. 
Per exemplificar-ho de forma concreta, la "Declarado sobre la identitat eu
ropea" s'originá durant la crisi del 1973, en la qual la CEE i els Estats Units 
s'enfrontaren a causa de la política a adoptar en el Próxim Orient. 

En el context de la post-guerra freda, el ja comentat discurs de James 
Baker a Berlín (13 desembre 1989) sobre el nou atlantisme és pertinent i 
important quant a la presencia internacional deis Dotze. El secretan d'Estat 
reconeixia en el discurs el "paper central" de la CEE en la definido de la 
nova Europa (el que es tradueix en la recuperació de l'Est) i, punt important, 
plantejava la possibilitat de signar un tractat EUA-CEE. El govern nord-ame-
ricá introduía d'aquesta manera una concepció de les relacions EUA-
Europa que anava mes enllá del tradicional marc atlántic per a la seguretat, 
tot afegint la idea de nous vineles institucionals de carácter bilateral. Així 
dones, la CEE es percebia com a parten a/re di recte deis Estats Units, amb 
el que aixó comporta en el terreny económic (comerg, básicament) i polític, 
el mecanisme de la cooperado política europea (CPE). 

La voluntat nord-americana de participar, com a soci privilegiat de la 
vida deis Dotze, en la nova Europa pressioná sobre el marc comunitari des 
del mateix moment de la caiguda del mur. La resposta comunitaria a la pro
posta deis EUA adoptará finalment la forma d'una "Declarado sobre les 
Relacions entre la Comunitat Europea i els Estats Units" (22 novembre 
1990). Aquesta fórmula, proposada per Genscher i impulsada per la cance
llería alemanya, va ser forga difícil de negociar, tant peí seu contingut com 
per la seva formalització. La posició reticent d'alguns paTsos, com ara 
Franga, va complicar el procés. 

La Declarado crea un marc de cooperado i de consulta transatlántic en 
materia de comerg, educado, ciencia, cultura i desafiaments transnacionals 
(terrorisme, droga, medi ambient), que institucionalitza les consultes se-
mestrals i les consultes ad hoc a diferents nivells (cimeres, ministres i 
Comissió) i per a diferents ámbits (comunitaris o diplomátics). El mecanis
me previst (consultes semestrals) recorda la lógica del Tractat Franco-
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Alemany (1963) que encara avui dia serveix com exemple per a moltes re-
lacions privilegiades de carácter bilateral (les relacions d'Espanya amb els 
seus veíns europeus en son un ciar exemple). 

Malgrat que la Declarado queda molt lluny del "programa de máxims" de 
la proposta Baker (la signatura d'un Tractat CEE-USA), la seva adopció té 
un important carácter simbólic. La seva explicitació reforga les relacions 
transatlántiques —encara mes si tenim en compte que en paral-lel hom está 
elaborant una Declaració semblant respecte de les relacions CEE-
Canadá—, establint-ne nous terrenys en un moment que l'arquitectura 
d'Europa está refent-se. És justament aquesta importancia simbólica el que 
explica les pressions deis Estats Units per donar-la a coneixer abans que la 
Carta de París (21 novembre 1990), sorgida del marc paneuropeu de la 
CSCE. "Voluntat de ser-hi" i "projecte propi de construcció europea" son els 
dos grans lemes que expliquen la política deis Estats Units respecte de la 
CEE (actor internacional) en el marc de la nova Europa. En aquest sentit, la 
CSCE esdevindrá, com veurem de seguida, el primer tema de redefinició 
práctica de les relacions EUA-CEE (actor internacional) en la post-guerra 
freda. 

La capacitat deis Dotze per exercir com a actor internacional está direc-
tament lligada a la segona dimensió abans esmentada: la CEE com a unl-
tat política en construcció. 

L'obertura del mur de Berlín constitueix un desafiament de primer ordre 
per a la construcció política de la Comunitat, la qual cosa sembla confirmar 
la teoría del "federador extern"22 en el panorama de desconcert polític deis 
primers mesos de l'any 1990. La desaparició de l'amenaga soviética i l'apa-
rició de nous espais económics a Europa (Europa de l'Est) o de noves con-
dicions (EFTA) s'apunten com els factors disgregadors de la integració co
munitaria. Com a reacció, en sentit integrador, cal fer esment del discurs de 
Jacques Delors al Parlament Europeu (17 gener 1990), que resitua la lógica 
comunitaria dins del nou espai europeu. El seu discurs, dominat per la lógi
ca de la "profundització", fa de la Unió Política Europea la "clau de volta" de 
la nova Europa. 

El discurs s'inscriu en una etapa de desconcert que posa en dubte el mo
tor tradicional de la construcció comunitaria: la voluntat política conjunta 

22. La teoría del federador extern defensa la idea que la construcció comunitaria és una resposta a factors externs 
definidors de I'estructura del sistema internacional (amenaca soviética, política nord-americana, unificado alemanya,...) 
i no pas el producto de la dinámica interna. Així dones, el procés de construcció no seria res mes que el resultat deis lli-
gams ínterns {inner directed linkages) que s'estableixen entre el sistema internacional i el sistema comunitari. 
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del tándem Franga-RFA. La qüestió de la unificació alemanya esdevé un 
potencial factor disgregados La presentació unilateral i inesperada del pía 
de deu punts per a la reunificació (28 novembre 1989) peí canceller Kohl 
constitueix probablement l'exemple mes característic del difícil moment de 
les relacions franco-alemanyes. Entre la caiguda del mur i la publicado del 
missatge (19 d'abril de 1990) de Kohl i Mitterrand, adregat a la presidencia 
del Consell Europeu i on es proposa la celebrado d'una conferencia inter-
governamental sobre Unió Política, es produirá un procés implícit d'ade-
quació entre els interessos nacionals d'ambdós estats i la seva fundó de 
motor comunitari. 

Podem assenyalar, de manera molt simplificada, que tant Franga com la 
RFA redueixen els seus espais d'autonomia nacional en favor del motor co
munitari. La lógica imparable de la unificació alemanya, donada la voluntat i 
la capacitat del canceller Kohl, determina la reducció deis esmentats espais. 

Davant ¡'evidencia del ritme de la unificació alemanya i la seva accepta-
ció peí marc comunitari,23 el govern francés modificará aspectes tradicionals 
en la política de PHexágon. En aquest sentit, el projecte Kohl-Mitterrand 
d'unió política—preparatori del Consell Europeu extraordinari de Dublín, 28 
abril 1990— proposa transferir al marc comunitari competéncies en materia 
de seguretat mitjangant la creado d'una Política Exterior i de Seguretat 
Comuna (PESC). Franga abandonava així la idea gaullista de distingir entre 
matéries comunitáries i matéries intergovemamentals, com ara la diploma
cia, la seguretat i la defensa. Per tant, el govern francés col-laborava, tot 
modificant la seva política nacional, a reforgar la política sobre la unificació 
alemanya defensada per les institucions comunitáries, a saber: que la unifi
cació havia de fer-se en el marc de la unió económica i política deis Dotze. 
La decisió de Mitterrand és simbólicament important, en trencar amb un 
tabú del passat — l'absoluta autonomía nacional de Franga en materia de 

seguretat— i inaugurar una nova etapa, que fará del president francés un 
defensor de la Unió Política Europea com a pilar de la seguretat continental. 

El cas alemany s'ha de veure, contráriament, en termes de futur i no pas 
de passat. Des de l'obertura del mur fins a la presentació cinc mesos mes 
tard de l'esmentada proposta d'unió política, la RFA experimenta un debat 
intern entre la lógica comunitaria—i amb ella el pes de l'experiéncia históri-

23. El 14 de febrer de 1990, la Comissió reconeix el carácter irreversible de la unificació i manifesta el seu desig que 
"s'articuli amb un procés accelerat d'adaptaáó a la unió económica i monetaria de la CE". El Pariament Europeu coin-
cideix amb la Comissió, de manera que en el pie del 16 de maig —en el qual intervenen Kohl i Lothar de Maiziére en 
un acte símbólíc de legitimado de la nova Alemanya— els paríamentaris es mostren favorables a la unificació a l'en-
sems que sol-liciten que s'accelerí la unió política de la Comunitat. 
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ca deis "límits" imposats a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial— i 
la lógica de la capacitat económica nacional. Com era d'esperar, la contra-
posició d'ambdues lógiques durant el debat es veurá molt condicionada peí 
pes de la tradició i les experiéncies históriques. En aquest sentit, cal desta
car la importancia cabdal de la confrontado entre la lógica del poder banca-
ri i la lógica de la prudencia política. Les reticéncies del Bundesbank davant 
el projecte del Banc Central Europeu troben, a partir de novembre del 1989 
i en el marc de la unificado, una lógica político-histórica (la creado d'una 
zona marc amb l'Europa central i oriental), subsceptible de generar descon-
fianga entre els socis europeus occidentals. 

Aquest estat d'incertesa respecte de la política alemanya en materia 
monetaria acaba amb Pesmentat missatge Kohl-Mitterrand preparatori del 
Consell Europeu d'abril, en explicitar-se la voluntat de tots dos governs de 
continuar amb el projecte d'unió económica i monetaria. Així dones, a l'igual 
que el govern francés, el govern de la RFA24 opta per una unificado ale
manya emmarcada en la profundització de la construcció comunitaria, amb 
la certesa addicional que el marc tindrá un paper determinant en la definido 
de la política monetaria comunitaria. 

Ara bé, tot i que a la fi la lógica a París i Bonn és la mateixa —la cons
trucció de l'Alemanya unida inserida en la construcció de la CEE com a uni-
tat política—, la situado és ben diferent peí que fa al calendari.25 En aquest 
sentit, la rapidesa de la unificado desborda plenament el procés, sempre 
lent, del debat comunitari sobre els mecanismes i els nivells de profunditza
ció deis Dotze. Així, quan s'inicien a Roma les dues conferencies intergo-
vernamentals (15 desembre 1990), Berlín ja está en camí d'esdevenir la ca
pital de l'Alemanya unida (3 d'octubre, data de Centrada en vigor del Tractat 
de la Unitat Alemanya). Amb la política Kohl d'unificació accelerada i la seva 
incidencia sobre la profundització comunitaria, en especial la conferencia in-
tergovernamental sobre Unió Política (CIG-Upol), es revalidava un cop mes 
"la teoria del federador extern" peí que fa a la construcció de la CEE com a 
unitat política i, derivat d'aixó, com a actor internacional. 

Si parem atenció ara al que s'esdevé a la CSCE, la desaparició del mur 
implica que la CSCE és l'únic fórum paneuropeu del continent. Una 
conseqüéncia immediata i automática és la identificado de la CSCE com un 

24. Els "fantasmes histories" han jugat un paper important en l'actitud de la classe política alemanya. Aixó val per a 
ta Democracia Cristiana de Kohl, pero també, i molt especialment, per a la socialdemocrácia, contraría a la introduce i ó 
d'una "lógica bancária" que pogués generar tendéncies bismarekianes. 

25. El president Mitterrand afirmava a les planes de Le Monde (19 de setembre de 1990), un cop signat el Tractat de 
la unitat alemanya, que el desitjable hauria estat la unificació a deu anys vista. 
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deis mares de referencia privilegiats per a l'arquitectura de la nova Europa. 
I, en efecte, aquesta será la lectura que, al fil del discurs de la "casa comu
na europea" es fará a la Unió Soviética, que dura Gorbatxov a proposar (30 
de novembre del 89) la convocatoria durant l'any 1990 d'una cimera extra
ordinaria deis 35 membres de la CSCE. La proposta, tanmateix, no fou ob-
jecte de negociació duant la cimera EUA-URSS celebrada a Malta (2-3 de-
sembre 1989), la qual cosa cal interpretar com una negativa deis Estats 
Units. En efecte, el president Bush es manifestá inicialment contrari a qual-
sevol protagonisme de la CSCE, argumentant la necessitat de gaudir de fle-
xibilitat per dissenyar la nova arquitectura europea. 

Pocs dies després, durant la intervenció del ministre soviétic d'Afers 
Estrangers davant la Comissió Política del Parlament Europeu (18 desem-
bre de 1989), la iniciativa adquirí mes concreció. Edvard Shevarnadze pro-
posá la institucionalització del procés CSCE mitjangant, básicament, la cre
ado deis següents mecanismes: un Comité de Ministres d'Afers Estrangers; 
comissions d'experts; missions permanents deis 35 membres; centres de-
dicats a prevenció del risc de guerra, les amenages ecológiques i la protec-
ció deis drets humans; i, finalment, la celebrado d'una cimera anual. La ci
mera a celebrar durant l'any 1990 hauria de ser el primer pas en aquesta 
direcció. 

A diferencia deis Estats Units, la CEE reaccionará positivament a la ini
ciativa soviética, jugant en aquest cas la funció d'actor diplomátic interna
cional. No s'ha d'oblidar que durant la guerra freda, els Dotze havien acon-
seguit dissenyar una política comuna respecte de la CSCE, considerada 
com un deis grans éxits de la CPE. De fet, Delors apunta en el discurs ja es-
mentat (17 gener 1990) que la política de la CEE peí que fa a la CSCE será 
en l'Europa post-mur un test que permetrá ais Dotze reafirmar la seva iden-
titat i la seva voluntat comuna. Els Dotze fan front al repte ben aviat, en ma
nifestar ja en la Declarado del Consell d'Estrasburg (8-9 desembre 1989) la 
seva con ce pe i ó complementaria de l'arquitectura europea, que implicaría 
tant a la CEE com a l'EFTA, al Consell d'Europa i a la CSCE. Per tant, la 
Comunitat descarta el discurs sobre el perill de dissolució de la CE dins del 
marc paneuropeu26 i parteix de la idea de la complementarietat institucional 
a l'hora de construir la nova Europa. 

Comengant per la CSCE, els Dotze se sumen a la iniciativa soviética i 

26. Al Regne Unit, per exemple, Margaret Thatcher s'havia mostrat favorable al reforcament de la CSCE per la seva 
capaettat per "constrenyir" la política alemanya i per ocddentalitzar els paísos d'Europa central i oriental, base per a cre
ar una Europa del lliure canvi de rAtlantic ais Urals. 
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proposen, en un comunicat deis ministres d'Afers Estrangers (20 febrer 
1990) la celebració el mes de novembre i a la ciutat de París d'una cimera 
extraordinaria deis 35 membres de la CSCE.27 Al llarg d'aquest procés, la 
CEE forgará la política deis Estats Units jugant un paper actiu peí que fa ais 
mares de referencia de la nova arquitectura europea. Un moment especial-
ment important d'aquest paper actiu fou, en relació amb la CSCE, la 
Conferencia de Bonn sobre Cooperado Económica (19 marg-11 abril de 
1990). En aquest fórum del procés CSCE, la Comunitat reafirmará el seu 
paper central en la reconstrucció económica de PEuropa central i oriental, a 
Pensems que la seva centralitat en el terreny de les propostes polítíques. 

No és dones estrany que una mica mes tard (25-26 juny 1990), el 
Consell Europeu de Dublín, avantgant-se a la discussió del tema prevista 
per al proper Consell Atlantic, proposi institucionalitzar la CSCE: cimeres i 
trobades deis ministres d'afers estrangers amb carácter regular; reunions 
de seguiment mes freqüents; un petit secretariat administratiu; un sistema 
de prevenció de conflictes; un marc de trobada per parlamentaris i passa-
reHes amb el Consell d'Europa. Ciar i catata, la definido duna posició 
europeo-comunitaria en materia de CSCE. 

Ateses les dificutats habituáis per definir una posició europea comuna, 
sobretot quan s'ha de fer contra la posició nord-americana, cal esbrinar les 
voluntats polítiques actuants, responsables de Péxit a qué acabem d'aMudir. 
Un cop mes, el motor comunitari format peí tándem Franga-RFA fou el res
ponsable de Pactivitat deis Dotze. Per raons diferents, els dos governs es 
mobilitzen dins i fora de la CEE en favor del reforgament del procés derivat 
de PActa de Helsinki, celebració de la cimera de París i la posterior institu-
cionalització de la CSCE. 

Peí seu cantó, el president Mitterrand ben aviat (6 desembre 1989) es 
mostrá favorable a la proposta soviética de realitzar una cimera extraor
dinaria. Al cap i a la fi, la lógica intergovernamental de la proposta francesa 
de confederació europea es corresponia molt bé amb la proposta soviéti
ca28. De fet, Mitterrand dura a terme una important activitat diplomática per 
tal de difondre el seu projecte de confederació europea entre els paísos de 
PEüropa central amb propostes concretes, com la creació a Praga d'un 
Secretariat, embrió de la Confederació. Tot apuntant vers aquest objectiu, la 

27. Els ministres d'Afers Estrangers ja havien definit la seva posició favorable a la celebració de la cimera en una 
reunió informal celebrada el 21 de gener de 1990. 

28. Gorbatxov, en el seu discurs davant el Consell d'Europa (6 de julio! de 1989) ja havia subratllat el positiu inter-
canvi de punts de vista sobre la casa comuna europea amb el president Mitterrand. L'octubre de 1990 Franga i la Unió 
Soviética signen un Tractat en qué es fa esment explícit deis projectes de "confederació" i de "casa comuna". 
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celebrado de la cimera de la CSCE es considera un "primer pas", sempre 
que la política seguida —com en el cas de la unió política— tendeixi a afe-
blir els vineles transatlántics i, amb ells, el paper deis Estats Units en la se-
guretat europea. 

El canceller Kohl, per la seva banda, dona suport a la celebrado de la ci
mera per raons conjunturals, pero també coherents amb la seva Ostpolitik, 
que en aquest segon cas potser caldria considerar amb mes propietat una 
política Genscher. Naturalment, la conjuntura está dominada per la unifica
do alemanya, que determina la pressió que el govern Kohl fa perqué els 
Estats Units acceptin finalment (1 febrer 1990) la cimera CSCE. És prou sig-
nificatiu recordar que l'acceptació per part deis Estats Units de la cimera, 
condicionada a la signatura d'un tractat CFE i a una menció explícita en el 
text final de la cimera de la celebrado d'eleccions lliures ais paísos de l'Est, 
dona lloc a l'acceptació per part del govern soviétic del dret d'autodetermi-
nació del poblé alemany: primer pas en un procés que acabará en la unifi
cado. 

Tanmateix, l'actitud alemanya no és una novetat. Els successius governs 
de la RFA havien estat defensors del marc CSCE des deis seus orígens, 
donat que significava una via de comunicado important amb la RDA; a mes, 
la CSCE s'havia convertit en els últims anys en el marc adient per imple-
mentar les relacions, políticament cada cop mes importants, soviético-ale-
manyes. Així, la Declarado RFA-URSS (Bonn, 13 juny 1989) marca l'etapa 
mes destacable en la política d'aproximació deis dos paísos amb vista a 
consensuar una política d'estabilitat i seguretat per a Europa central. D'altra 
banda, la lógica paneuropea del govern alemany ha d'abordar-se sempre 
en connexió amb la seva dimensió occidental i atlántica. En aquest context 
s'inscriuen les diferencies que separaren a Kohl, pro-atlantista decidit, i a 
Genscher, mes favorable al desenvolupament d'una estructura de seguretat 
paneuropea que acabes absorbint les aliances militars, durant el debat so
bre la institucionalització i les funcions futures de la CSCE. 

Quan, finalment, entre el 19 i el 21 de novembre se celebra a París la ci
mera deis 34 (el 35é membre, la RDA, ja havia desaparegut) pot parlar-se 
del primer pas creatiu de la nova Europa. El seu resultat, tanmateix, queda 
per sota de les propostes institucionals realitzades per la URSS i per la 
CEE. Les cimeres queden reduídes a conferencies de seguiment bianuals; 
hom estableix trobades deis ministres d'afers estrangers amb carácter re
gular un cop l'any; no es crea, pero, cap órgan permanent de representado 
estatal. Per últim, hom preveu l'entrada en funcionament d'órgans especia-
litzats (conflictes, eleccions), d'un petit secretariat i d'una assemblea parla-

36 



mentaría de la CSCE, pero sense les passareHes amb el Consell d'Europa 
suggerides per la CEE.29 

En suma, la Carta de París (vegeu Annexos), que esdevé el document 
legitimador de la fi de la guerra freda no és, tanmateix, una base sólida i 
permanent per a la nova arquitectura d'Europa. 

Ens resta el tercer centre o focus d'atracció, l'OTAN, que des de l'ober-
tura del mur experimenta, com la CEE i la CSCE, un procés de transforma
do, lligat en aquest cas a la desvalorització del component militar en la nova 
Europa. Si la desaparicio del bipolarisme havia donat sentit per se a la di-
mensió paneuropea de la CSCE, aquesta mateixa desaparicio semblava 
privar de sentit les aliances militars. A partir de la desaparicio deis blocs, 
l'OTAN, legitimada per la percepció de l'amenaga soviética, haurá de bus-
car-se una nova legitimació i unes noves funcions. 

El manteniment deis vineles transatlántics, basats en l'OTAN, ha es-
tat un objectiu central de la política deis Estats Units des del 1949, data de 
creado de l'Alianga. La desaparicio de l'amenaga soviética obligava els 
Estats Units a reformular la seva política a Europa, prestant atenció a 
l'existéncia d'altres organitzacions en procés de creixement, CEE i CSCE. 
El discurs de Baker sobre el nou atlantisme conté tres grans idees sobre 
aixó: 

1. La nova arquitectura del continent ha de reflectir que la seguretat — 
política, económica i militar— d'América está vinculada a la d'Europa; 

2. El desenvolupament de la Comunitat ha de jugar un paper central en 
el disseny de la nova Europa; 

3. La CSCE ha d'esdevenir el principal fórum de cooperació Est-Oest. 
El manteniment de la vinculado Estats Units-Europa occidental, mit-

jangant la reformulació del paper de l'OTAN, el defensaran a Porganització 
diversos pa'ísos, entre els quals hom pot destacar el tándem anglosaxó 
(EUA-Regne Unit) i la RFA. En el cas deis anglosaxons, el reforgament de 
POTAN coincidía amb posicions "contraríes", o com a mínim "tímides", res
pecte del paper de la CEE o de la CSCE en el terreny de la seguretat euro
pea, Unes postures que fins i tot serán mes dures en el cas británic, de for
ma que els Estats Units hauran de pressionar el govern británic per tal que 
accepti la proposta d' institucionalització de la CSCE, recollida en els 14 
punts del president Bush (3 juliol 1990). 

29. El Consell d'Europa convocará (27 de setembre de 1990) una reunió amb la intenció, justament, d'esdevenir 
l'embrió de la futura assemblea de la CSCE. El Congrós deis Estats Units no acudeix a la reunió i, des de Washington, 
es desestima la funcionalitat del Consell d'Europa peí seu excessiu burocratisme i peí seu carácter massa "europeu". 
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Hom pot senyalar, en termes generáis, que al llarg de 1990 l'OTAN ser
virá com escenari per vehicular la política deis Estats Units (amb Pajut del 
Regne Unit) en materia d'arquitectura europea. Aixó explica per qué el pre-
sident Bush proposá (maig 1990) la celebrado d'una reunió extraordinaria 
del Consell Atlantic, a celebrar durant el mes de juliol a Londres. L'OTAN 
seria així l'encarregada de definir la posició occidental abans de la reunió 
de la CSCE a París. Simbólicament, l'OTAN esdevindria l'escenari de les 
grans decisions polítiques en materia de seguretat, al marge d'una Alianga 
militar en crisi i en procés de reformular les seves doctrines i estratégies 
d'actuació. 

La RFA, per la seva banda, defensará el paper de l'OTAN en la nova 
Europa per raons conjunturals i també per continuítat en la seva política. 
La tradicional política atlantista de la RFA serví en la conjuntura de l'any 
1990 com instrument de pressió per sortejar les dificultáis internacionals 
que plantejava la unificado. Les pressions de Kohl sobre el govern 
nord-americá donaren com a resultat l'acceptació —inicialment en els 
14 punts de Bush i després en la Declarado del Consell Atlantic de Lon
dres, 5-6 juliol 1990— de la institucionalització de la CSCE i de l'inici del 
canvi doctrinal de l'OTAN. Ambdues decisions, ben rebudes a Moscou, 
serán seguides per la decisió de Gorbatxov (15-16 juliol) d'acceptar el 
Pía Genscher (integrado de l'Alemanya unida en l'OTAN sense desple-
gament de torces al territori de la RDA), que obrirá definitivament les por
tes de la unificado. 

Així dones, la Declarado de Londres constitueix una etapa ben significa
tiva en el disseny de la nova arquitectura: estableix els límits institucionals 
de la CSCE (la proposta institucional del Consell Atlantic coincideix amb 
('adoptada finalment a la Carta de París) i reconeix un nou paper a la CEE 
en fer esment del "desenvolupament d'una identitat europea en el terreny 
de la seguretat", esment derivat de les pressions de Mitterrand. 

Després de revisar successivament els tres grans centres d'interés de la 
nova Europa (CEE, CSCE i OTAN) podem afirmar a tall de conclusió que 
cadascun d'ells, com a organitzacions internacionals, es troba en una etapa 
de creixement diferent: la CEE en procés de profundització, la CSCE en 
els inicis de la seva institucionalització i l'OTAN obrint una etapa de 
transformació. Ara bé, la dimensió global de nova arquitectura, adoptada 
en aqüestes pagines, ens permet copsar Pestreta vinculació entre els tres 
processos. Una vinculació que durant 1990 está molt relacionada amb el 
procés de la unificació alemanya, ates el paper central exercit per la RFA en 
cadascun deis processos de canvi. L'essencial és que la RFA —juntament 
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amb Franga en el cas de la CEE, amb la Unió Soviética i amb Franga en el 
cas de la CSCE, o amb els Estats Units i la Gran Bretanya en el cas de 
TOTAN—forma part de tots els motors (coalicions d'estats) actius a la nova 
Europa. 
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Les grans güestions,en la 
dinámica de l'Acta Única 

(1987-1990) 





La vinculado entre la dinámica del procés d'integració comunitaria i les 
transformacions del sistema polític internacional constitueix i'objecte cen
tral del nostre estudi. Aquesta segona part es dedica a ranálisi d'aquelles 
qüestions que millor reflecteixen Pesmentada vinculado, objecte dlnterés 
per a ('analista de les Relacions Internacional durant el període 1987-
1990. 

Aquests primers fulls serveixen de marc introductori a l'estudi, establint 
el punt de partida (la Comunitat Europea de l'Acta Única), deis termes 
deis grans debats en el procés d'integració i les condicions creades per un 
sistema internacional que, entre 1987 i 1990, passa del món congeiat per 
la guerra freda a l'acceleració histórica carregada d'incógnites de lafi del 
segle. 

El procés de construcció comunitaria ha presentat des del seu inici una 
doble característica: a) la influencia combinada de factors externs (la"con-
tenció" de l'URSS, el problema alemany, el retard de certs sectors indus
triáis respecte deis equívalents al Japó o ais EUA,...) i interns (la coordi
nado de les economies de la Petite Europe, polémiques sobre els recursos 
i les contribucions respectives deis Estats membres, competencia peí lide-
ratge...) en la seva dinámica i desenvolupament; b) el debat cíclic sobre la 
necessitat de desenvolupar la dimensió i estructures polítiques de la co
munitat i no només la integració económica. 

La importancia deis factors externs ha estat sempre molt alta, interac-
cionant-se constantment amb alguns deis interns, sobretot amb el paper 
deis diversos grups d'interés sócio-económics i les pautes de cooperació i 
conflicte entre els estats membres derivades deis respectius interessos na-
cionals. La historia de la Comunitat Europea (CE) no pot escriure's, dones, 
com un simple procés d'aprenentatge mutu deis seus actors principáis de 
la necessitat d'assolir certa cooperació i superar la inercia deis interessos 
de cada estat, o com el resultat exclusiu de les pressions deis estats mem
bres i el corresponent regateig (bargaining) entre ells i les institucions de 
BrusseHes. Cal recorrer també a la pressió d'actors foranis o aparent-
ment periférics, economies i polítics, i molt en particular a la interacció 
d'estats i mercats. 

Així, la progressiva transferencia de competéncies económiques a 
la CE, els successius avengos vers el mercat comú i la unió económi
ca de les darreres décades, están clarament vinculats a la dinámica 
deis cicles economies generáis. L'esclerosi de mitjans de la década 
deis anys setanta a mitjans deis anys vuitanta no es pot explicar sen-
se al-ludir a la recessió económica del període, que afavorí els clivat-
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ges1 nacionals, la fragmentado del mercat i l'inacabable debat sobre el 
pressupost comunitari endegat per l'administració Thatcher. 

Al seu torn, el procés que des de principis de la década deis vuitanta duu 
a l'aprovació de l'Acta Única és indestriable de la creixent acceleració del 
desenvolupament tecnológic, un fet que ha afegit una dimensió nova ais 
processos d'integració económica,2 i també deis canvis experimentats per 
l'economia mundial i la divisió internacional del t re bal I. 

Hem parlat també de la influencia d'actors polítics foranis en la vida co
munitaria, en absolut menystenible. Les controvérsies transatlántiques entre 
Franga i els Estats Units constitueixen un bon exemple.3 

Peí que fa a la segona característica, el debat sobre la dimensió política 
de la comunitat i les corresponents reformes institucionals, el problema bá-
sic ha estat sempre el tipus de relació a establir entre la Comunitat i els es
tats membres. Donada la forta resistencia a transferir sobirania nacional a 
una estructura supranacional i, alhora, la necessitat (factors externs) i lin
teres d'eixamplar les árees de cooperació mes enllá del que deien els trac-
tats de Roma, els estats membres han intesificat a poc a poc les formes de 
cooperació intergovernamental. 

Des de mitjans deis anys setanta, el debat institucional a la CE ha oscil-lat 
entre la cooperació i la integració, entre la tendencia a augmentar els poders 
deis Estats i el reforgament de les institucions comunitáries, en particular del 
Parlament Europeu. A mes, les discussions sobre reformes institucionals i 
progressos en la unió política sovint s'han barrejat amb els debats sobre 
1'ampliació de la Comunitat i la lluita peí lideratge, de forma que "ampliado" 
i "profundització" sovint han tendit a contraposar-se. Durant els anys 
seixanta hom havia donat prioritat a la reforma institucional, a la profundit
zació; de 1970 a 1974 la política d'ampliació predomina sobre la de com
pletar i aprofundir la Comunitat, dissenyant-se mecanismes de cooperació 
intergovernamentals. D'aleshores engá les polémiques "ampliado" versus 
"profundització" comporten sempre una forta cárrega política. 

1. Resulta molt difícil traduir el mot "deavage", referencia obligada en les ciéncies socials per al ludir a les fractures 
provocades per conflictos d'interessos entre diversos grups, sense que perdi la connotado originaría. Ates que el 
Diceionari de la ¡lengua catalana de la Fundado Endclopódia Catalana recutl el mot clivatge i li atríbueix accepdons lli-
gades amb la geología ("fissuració de les roques d'orígen exterior")- hem optat per emprar-lo donanl-li l'accepció abans 
esmentada. 

2. Vegeu el comentan' de William Wallace, The Transformation of Western Europe, Londres, Píner/RIIA, 1990, pp. 66 
i ss., que insisteix en el fet que cal anar mes enllá de les teoríes clássiques sobre el corriere internacional, desvincula
dos de la macroeconomia internacional. 

3. Vegeu Alfred Grosser, Les ocddentaux. Les pays d'Eurcpe et les États-Unis depuis la guerre, París, Fayard, 1981 
[ed. original de 1978], pp. 264 i ss. 

44 



Dones bé, el procés que dugué al resorgiment de la CE i a l'entrada en 
vigor de PActa Única Europea el juliol de 1987, punt d'arrencada del període 
objecte d'estudi, no escapa a les dues característiques suara comentades, 
i sobretot a la influencia deis factors extracomunitaris, del que abans hem 
anomenat "federador extern". 

Per copsar la seva importancia en l'acceleració del procés d'integració 
relacionat amb l'Acta Única resulta molt útil la distinció de William Wallace 
entre integració informal i formal.4 La primera és un procés continu, derivat 
de pautes d'interacció social i económica que es produeixen al marge de 
decisions polítiques deliberades, segons la dinámica deis mercats, la tec
nología, les xarxes informatives o el canvi social. La formal, al contrari, és 
un procés discontinu, que comporta introduir canvis en Pestructura de regles 
i regulacions per tal de fomentar (o inhibir, o redirigir) els fluxos informáis. 
Pot ser "reactiva" o acomodaticia (responsivo), quan va darrera deis fets i 
reconeix una necessitat, o bé "proactiva" (proactive), quan té un objectiu po-
lític mes deliberat i explícit. 

On podem situar, dones, l'Acta Única (AU) i el procés que se'n deriva? 
Quin tipus d'integració li escau millor? Per respondre cal teñir present 
que PAU és el resultat de Pefecte sinergétic provocat per la confluencia, no 
intencional, de dos factors interns i dos d'externs, com ara veurem. 

Quant ais interns, cal assenyalar, en primer lloc, la necessitat de millorar 
Peficiéncia de la presa de decisions davant d'una nova ampliado en procés 
de negociado (Espanya i Portugal) i d'acararglobalment problemes com el 
creixent proteccionisme intracomunitari, que havia fet que a fináis de 1982 
la Comissió tingues pendents d'investigació 770 casos d'aquest tipus de 
proteccionisme.5 En segon lloc, la voluntat política de diversos actors de 
renovar la dinámica original de la CE, exemplificada en fenómens com el 
Projecte sobre el Tractat de la Unió elaborat per un Parlament Europeu le-
gitimitat per haver estat elegit per sufragi universal directe, ('estrategia mes 
agosarada de la Comissió presidida per Jacques Delors o la revifalla del de-
sig d'impulsar la unió europea d'alguns deis estats membres. 

Peí que fa ais factors externs, s'ha d'indicar, en tercer lloc, la preocupa
do a propósit de la capacitat de la industria europea per competir amb la ja
ponesa i nord-americana, ambdues amb estratégies de penetració deis 
mercats mes eficaces (en 1984, per exemple, el déficit comercial de la CE 

4. W. Wallace, compilador, The Dynamics ofEuropean Integration, Londres, Pinter/RIIA, 1990, pág. 9 i ss. 
5. Segons dades de Nicholas Colchester/David Buchan, Europe Reiaunched. Truths and lllusions on the Way to 

1992, Londres, The Economist Books/Hutchinson, 1990, pág. 26. 
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amb el Japó s'havia quintuplicat en relació amb 1974, superant ja els 
10.000 milions de dólars),6 majors recursos per a I + D, una capacitat d'in-
novació tecnológica superior i una millor adaptado a l'impacte de l'electró-
nica i la revolució de la informado sobre el comerg i la competencia interna-
cionals. 

En quart i darrer lloc, la demanda d'una part del món industrial, amb po
derosos grups d'interessos darrera, d'acabar amb les divisions económi-
ques europeu-occidentals i de finangar investigacions intensives i projectes 
industriáis en l'ámbit de la CEE i, en general, d'Europa occidental.7 Una de
manda que es produí amb anterioritat a la Declarado de Luxemburg deis 
pa'ísos de la CEE i l'EFTA8 (1984), que parla per primer cop de l'objectiu 
d'un "espai económic europeu". Els dos últims factors generaven, conjunta-
ment, una dinámica d'integració informal de fado en l'espai europeu-oc-
cidental, a la qual calía acomodar-se, sobretot per finangar recerca i pro
jectes industriáis adients ais reptes plantejats pels competidors d'ultramar. 

La importancia cabdal d'aquests dos darrers factors impregna la propos
ta central de l'Acta Única: eliminar les fronteres físiques, técniques i fis-
cals per aconseguir un mercat únic a la fi de 1992, tot reintroduint la de-
cisió per majoria qualificada per a les mesures relacionades amb la 
realització d'aquest objectiu (amb escasses excepcions). Així dones, a di
ferencia del "mercat comú' deis anys seixanta, el procés que porta al mercat 
interior únic de 1993 fou iniciat en bona mesura per les grans empreses eu
ropeu-occidentals, conscients del paper decreixent —i sovint contrapro-
duent— deis mercats nacionals protegits en la competencia global del món 
actual.9 

Tanmateix, PAU conjumina amb ambigüitat elements diversos: profundi
zado de la construcció europea; acomodació al procés d'integració informal 
ja existent, com mostra linteres per enfortir les bases científiques i tecnoló-
giques de la industria europea, tot afavorint la seva competitivitat interna
cional (article 24); atenció ais diversos interessos nacionals, des de la re
ferencia a les mesures encaminades a establir la cooperació económica 

6. Vegeu Hiroko Yamane, "Le dialogue CE-Japon", a Dátense Nationale, 1990, n3 7-8, pág. 70. 
7. Cal destacar en particular la campanya durant l'any 1983 de Wisse Dekke i Jacques Solvay, presidente —res-

pectivament— de les empreses Philips i Solvay, sense oblidar la tasca menys coneguda de petites i mitjanes empreses 
i fins i tot d'individus, com els reunits entom del "grup del cangur" format per alguns empresaris membres del Parlament 
Europeu. 

8. Tot i que l'acróstic cátala per referír-se a l'Associació Europea de Lliure Canvi hauría de ser AELC, hem optat per 
utilitzar al llarg d'aquestes planes el correponent a la denominado anglesa, EFTA, en haver esdevingut l'habitual en la 
practica política i en Tus deis mrtjans de comunicado. 

9. Vegeu peí que fa a aixó, Albert Bressand, "Beyond interdependence: 1992 as a global challenge", a International 
Affairs, vol. LXVI, 1990, nB 1, pág.49 i ss.. 
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que obria la porta a la unió económica i monetaria (preámbul i Partióle 20), 
fins a les aMusions ais mecanismes que asseguressin la cohesió económi
ca i social (article 23), una preocupado deis paísos del Sud; o, per últim, la 
"legalització" (article 30) del sistema de concertado diplomática deis mem-
bres de la Comunitat (Cooperado Política Europea, CPE), un mecanisme 
intergovernamental iniciat durant els anys setanta, pero sense "comunitarit-
zació". 

UAU comportava, dones, un compromís entre "les esperances de refor
mes institucionals importants i les pors a perdre el control nacional, (...com
promís...) que fou vist per alguns deis seus signataris com una resposta 
práctica a les circumstáncies canviants, i per d'altres com un exercici deli-
berat de transferencia de decisions polítiques (policy-making) nacionals a 
un marc europeu mes sólid; hom deixava ais protagonistes la tasca de re-
gatejar a propósit de la direcció que hauria de prendre la seva aplicado".10 

Per tant, tornant a la pregunta sobre el tipus d'integració aplicable a PAU, 
hom pot dir que a mitjans de 1987 encara era forga difícil saber si la diná
mica que endegava PActa Única seria poc mes que una integrado formal de 
tipus reactiu, una adequació de les regles a les tendéncies informáis, o si es 
decantaría vers una integrado proactiva, que anés mes enllá de les tendén
cies i accelerés el procés d'unió europea, tot provocant un efecte d'arrosse-
gament (spill-ovet) que hom espera es produís durant els anys seixanta. En 
aquell moment, la decantació vers una o altra possibilitat depenia de les 
successives decisions a prendre, amb llur corresponent procés de regateig, 
de la viabilitat de la dinámica de construcció del mercat interior prevista en 
el Llibre Blanc, de la capacitat deis Dotze i de la Comunitat de reforgar el 
seu paper com a actor polític (diplomátic) internacional, i també de Pexpan-
sió del procés d'"europeització",11 lligat al creixent magnetisme de la 
Comunitat i el seu projecte de mercat interior sobre els altres paísos 
d'Europa occidental, i també sobre els veíns de PEst. 

Peí que fa al darrer punt, Pany 1984 marca la diferencia. A la ja esmen
tada Declarado de Luxemburg a propósit d'un espai económic europeu-oc-
cidental, cal afegir la comunicado del Consell d'Assisténcia Económica 
Mutua (CAEM) a la Comunitat Europea que capgiraria el baix perfil de les 
relacions existents fins aleshores i augurava canvis. En efecte, la comuni
cado, en suggerir la possibilitat de signar una Declarado Conjunta que nor-

10. W. Wallace, The Dynamics oL., op. cit, pág. 9. 
11. A propósit del concepte, vegeu la nota 1 de la Introducció i el capítol 4. 
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malitzés les relacions entre ambdues organitzacions sense que aixó signifi
ques necessáriament un acord comercial global, prefigurava el triomf defini-
tiu de la ja antiga estrategia comunitaria, privilegiar les relacions i acords bi-
laterals amb els estats membres del CAEM. 

D'aquí dones, de la dinámica de I'Acta Única i de l'impacte que sobre ella 
tindran les transformacions del sistema internacional, arrenquen les tres 
qüestions que des de Póptica de les Relacions Internacionals hem conside-
rat claus per analitzar el procés de decantació del procés d'integració entre 
1987 a 1990 i el seu resultat final (Maastricht i l'horitzó de 1993), paraHels a 
la construccio de TEuropa" social i económica que des d'una perspectiva 
predominantment económica constitueix el nucli dur de l'Acta Única. 

Aqüestes qüestions a les quals dediquem respectivament els tres capí-
tols següents, son: 

a) capítol 2, la lógica de la creació d'un espai económic europeu CE-
EFTA, un procés lligat al debat ampliado versus profundització, i per tant a 
cavall entre la integració poc mes que reactiva (la reestructuració de l'espai 
"Europa occidental") i pega important del "gran disseny" (el segon deis cer-
cles concéntrics de l'Europa articulada al voltant de la Comunitat Europea); 

b) capítol 3, les relacions amb els veíns de l'Est, articulades entorn del 
magnetisme de la CE, i contundentment capgirades per la fragmentado de 
l'espai artificial "Europa de l'Est" sorgit de la II Guerra Mundial a causa de 
l'ensorrament del socialisme realment existent, un capgirament que re-
forgará el tractament diferenciat de la Comunitat; 

c) capítol 4, les virtualitats i limitacions de la Comunitat Europea com a 
actor diplomátic, en particular del funcionament del mecanisme de la 
Cooperado Política Europea en la post-guerra freda, un mecanisme que 
oscil-la entre la realitat del mínim comú denominador deis interessos nacio-
nals i l'aspiració de ser una auténtica política exterior i de seguretat comuna. 

L'análisi d'aquestes qüestions s'ha fet a partir de Pelaboració d'unes di-
rectrius o "grans preguntes" que teñen per objectiu abordar de manera si-
multánia els diferents nivells d'análisi implicats (polítiques nacionals, diná
mica comunitaria i sistema internacional global). El resultat final és que 
cada qüestió s'exposa d'acord amb el fil argumental que donen les se
güents preguntes, que subdivideixen els respectius capítols en quatre sub-
apartats: 

1. Quin és en cada cas la forga motriu de la qüestió? Es tracta d'un fac
tor intern o extern? S'observen canvis sensibles al llarg del període peí que 
fa a la forga motriu? 

2. Tant si es tracta d'una dinámica interna deis Dotze com de la reacció a 
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un estímul extern, quines son les grans línies d'actuacio adoptades per la 
Comunitat per a cada qüestió? Quines línies d'actuacio, nivell i "polítiques" 
s'adopten en cada cas? 

3. Quin ha estat el nivell d'influéncia extern (actors externs) a l'hora de 
dissenyar les "línies d'actuacio"? Com perceben els altres actors l'acció 
deis Dotze? Aquesta percepció externa, i la política o conducta conseqüent, 
han modificat en algún sentit la línia d'actuacio de la Comunitat? 

4. Quin ha estat el nivell de debat intern a propósit de cada qüestió? 
Quins clivatges nacionals (Dotze) i institucionals (CEE) n'ha provocat? En 
quina mesura s'han modificat aquests clivatges entre 1987 i 1990? 
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2. LA LÓGICA DE LA CREACIÓ D'UN ESPAI ECONOMIC EUROPEU: 
AMPLIACIÓ «VERSUS» PROFUNDITZACIÓ 

La proposta d'iniciar un diáleg de la Comunitat Europea amb els paísos 
de l'EFTA per construir un "espai economic europeu" (EEE) és anterior a 
l'entrada en vigor de l'AU. Arrenca del discurs inaugural de Claude 
Cheysson (ministre d'Exteriors francés i president en exercici del Consell de 
la Comunitat) a la trobada conjunta CE-EFTA celebrada a Luxemburg el 9 
d'abril de 1984. La trobada, convocada per suggeriment de l'EFTA, aspirava 
a fomentar la cooperació conjunta mes enllá deis aspectes comerciáis. El 
comunicat final recollí aquesta aspirado en forma d'un compromís conjunt 
de crear un imprecís EEE que abastes els 3,6 milions de quilómetres qua-
drats de territori coberts per ambdues organitzacions: de Laponia a Sicilia i 
de les Agores al Burgenland austríac, en les seves dimensions extremes; 
una superficie poblada per mes de 370 milions de persones (en xifres rado
nes, 340 i 30, respectivament). 

S'iniciava així una nova fase de les relacions mútues, en aparéixer l'EFTA 
i la CE per primer cop en un marc multilateral específic. D'engá de la 
Declarado fins a mitjans de 1987, moment en qué la iniciativa prengué em
penta real, els resultáis aconseguits foren minsos: Pestabliment d'una mínima 
estructura per a la seva implementació,1 diverses declaracions d'intencions 
sobre el reforgament de la cooperació recíproca i la formulado deis grans 
principis negociadors per part de la Comunitat. El salt endavant, pero, no es 
produí fins al 17 de gener de 1989, quan Jacques Delors proposá —en pre
sentar les orientacions de la nova Comissió davant el Parlament Europeu— 
una discussió en profunditat amb els paísos de l'EFTA adregada a assolir una 
cooperació mes gran al voltant de tres objectius: mercat únic, un acord d'as-
sociació i el disseny del pilar europeo-occidental en el futur marc continental. 

Tanmateix, la proposta de l'EEE tenia possibilitats objectives de quallar 
des de la seva formulado inicial a Luxemburg. Comptava amb arrels molt 
solides: rEFTA era —i és— el grup regional amb vineles mes antics i estrets 
amb la Comunitat, fins al punt que els 182 estats que formen la CE i l'EFTA 
constitueixen una comunitat de seguretat.3 Dit altrament, raons político-

1. Particuiarment un "Grup de contacte d'alt nivel!" i una serie de grups de treball técnics. 
2. Dinou a partir de n de setembre de 1991, en adherir-se Uechenstein a l'EFTA. 
3. El terme popularitzat per Karl Deutsch {Political Community and the North Atlantic Área, Princeton, Princeton U.P., 

1957) al-ludelx a l'existéncia d'una comunitat de paísos en qué el grau de confianca, autoidentitat i comunicado és tal 
que resulta totalment impossible que algú pensi a resoldre les eventuals disputes de forma violenta. 
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culturáis, históriques i económiques fan de la relació CEE-EFTA un cas 
prácticament excepcional. 

Cal senyalar, en primer lloc, la notable afinitat político-cultural existent 
entre els paísos de PEFTA i la CE, malgrat les divergéncies respecte del 
procés de reconstrucció d'Europa occidental evidenciades a partir del 
Congrés de La Haia (1948), que dividiren el moviment europeista en unio-
nistes i federalistes4 segons una línia de partió que després coincidirá gros-
so modo amb la deis membres iniciáis d'ambdues organitzacions. Una afi
nitat —amb lligams culturáis i lingüístics— tan clara que en casos 
particulars fins i tot depassa la divisió CE/EFTA, sobretot peí que fa a la re
lació entre Dinamarca i la resta de paísos nórdics i la d'Alemanya amb 
Suíssa i Austria. 

Hi ha, en segon lloc, una dilatada historia de relacions mútues, que fins 
1990 pot dividir-se en quatre fases.5 

a) 1956-58, caracterizada peí multilateralisme avortat. S'iniciá amb el 
pía Maudling (Gran Bretanya) d'establir una área de lliure comerg entre 
TEuropa deis 6" i els futurs membres de l'EFTA, fracassat per la por deis 
"europeistes" que tal área destorbés l'aprofundiment futur de la Comunitat 
vers la unió política, el que provoca el trencament de les converses i l'impuls 
per a la creado de l'EFTA. 

b) 1959-1972, un període de separació. Comenga amb la signatura de 
la Convenció d'Estocolm6 pels set membres originaris de PEFTA i conclou 
amb la primera i triple ampliado de la CE, que arrossegá dos membres de 
PEFTA, Dinamarca i la Gran Bretanya. 

c) 1972-1983, fase que pot qualificar-se de bilateralisme pragmátic, 
marcada per la negociado i aplicado d'acords bilaterals de lliure comerg7 

4. Vegeu H. Brugmans, La idea europea. 1920-1970, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1972. 
5. Segons la perioditzadó i conceptualiteació de Thomas Pedersen, "EC-EFTA Relations: an Historical Outiine", a 

Helen Wallace (compiladora), The Wider Western Europe. Reshaping the EC/EFTA Relationship, Londres, Rlll/Pinter, 
1991 [a partir d'ara H. Wallace, op. cit, 1991], pp. 13-30. 

6. El fonament jurídic de l'EFTA, que entra en vigor l'any 1960, fou signat per: Austria, Dinamarca, Noruega, 
Portugal, Gran Bretanya, Suécia i Suíssa. L'any 1961 s'associá amb un estatus particular Finlandia (que no fou mem
ore de pie dret fins l'any 1986); l'any 1970 Islándia accedí a la Convenció. A fináis de 19721'abandonaren, en íngressar 
en la CE, Dinamarca i la Gran Bretanya; posteríormeht Portugal féu el mateix. Vegeu Clive Archer, Organizing Western 
Europe, Londres, Edward Arnold, 1990, pp. 121-132. 

7. Basats en l'article 113 del Tractat de Roma. Les relacions exteríors de la Comunitat poden recorrer com a fona-
ments legáis ais articles 113, 235 i 238 de l'esmentat tractat. Peí que fa a les diferencies i els usos, vegeu A. Remiro 
Brotons, "Las relaciones exteriores de la Comunidades Europeas", a E. García de Enterría/J. González del Campo/S. 
Muñoz (directors), Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio sistemático desde el derecho español), Madrid, 
Civitas, 1986, volum III, pp. 637-708; també Catherine Flaeesch-Mougin, "Competing frameworks: the dialogue and its 
legal bases", a G. Edwards/E. Regelsberger (compiladors), Europe's Global Links. The European Communityand inter
regional Cooperaron, Londres, Pinter, 1990, pp. 27-42. 

52 



entre la CE i els paísos de l'EFTA. Un procés en qué resulta decisiva l'acti-
tud de la Gran Bretanya i de Dinamarca dins la Comunitat.8 

d) la etapa iniciada el 1984 amb la Declarado de Luxemburg, que com
bina la intensificació deis contactes bilaterals amb el diáleg multilateral 
(en qué es recuperen —en clau mes ambiciosa— elements de la primera 
fase). 

Trobem, en tercer lloc, importants vineles económics. En aquest sentit, 
les dades son aclaparadores. La interacció comercial entre els dos subsis-
temes regionals, activada a partir deis acords deis anys setanta, s'alterá sig-
nificativament, quintuplicant-se entre 1972 i 1986 i guanyant en importancia 

^ 

respecte del comerg CE-EUA i CE-Japó. Pot parlar-se d'una interde
pendencia económica molt alta (la mes important del món entre un nom
bre tan gran de paísos), i també de nombrases similituds estructuráis entre 
les economies deis principáis membres d'ambdues organitzacions. 

Interdependencia i similituds económiques estructuráis, juntament amb 
rexperiéncia histórica recent, feien que l'adhesió a la CE fos sempre una 
opció a considerar per alguns deis membres de l'EFTA. Al cap i a la fi, per a 
molts d'ells, l'EFTA sempre havia estat un second-best,9 la millor alternativa 
després de l'óptim: l'establiment d'una auténtica área de lliure comerg en 
l'ámbit europeu-occidental. Des de l'óptica de BrusseHes, aixó donava, en 
quart i darrer lloc, un relleu i significació ben especial a les relacions CE-
EFTA, sobretot en períodes d'acceleració de la dinámica comunitaria, d'eu-
rofória. 

Aquest carácter especial fa que no resulti estrany que els reptes proce-
dents del nous centres de creixement de l'área del Pacific provoquessin, a 

• 

Pensems que la dinámica de l'AU, un reflex mutu d'acostament. Ja des de 
principis deis anys vuitanta empresaris, polítics i científics socials havien 
senyalat reiteradament que "en condicions de recessió económica, d'inse-
guretat política i de subministrament incert de matéries primeres, els inte-
ressos comuns que (...els paísos de l'EFTA...) comparteixen amb la 
Comunitat (...havien...) de ser reconeguts de forma mes explícita".10 

En aquell moment, com ha senyalat Marques Mendes en mesurar els 

8. Vegeu Th. Pedersen, "EC-EFTA relations: neighbours ¡n search of a new partnership", a G. Edwards/E. 
Regelsberger, op. cit, 1990, pág. 98. 

9. Aquest fou el cas, inicialment, deis paísos neutrals: Austria, Suécia i Su'íssa. Vegeu C. Archer, op. cit, pág. 122. 
10. La cita prové d'un informe subscrit per Karl Kaiser, Cesare Merlini, Thierry de Montbrial, William Wallace i 

Edmond Wallenstein, La Comunidad Europea: ¿declive o renovación? [Madrid, Instituto de Cuestiones 
Internacionales/Playor, 1983, pág. 100], que publicaren simultániament diversos Instituís de Relacions Internacional. 
L'informe apostava clarament per endegar sense retard el programa per a la unitat del mercal intern redactat per la 
Comissió i aprovat peí Consell Europeu de desembre de 1982 (pág. 45). 
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efectes de la integrado sobre el creixement económic d'Europa occidental,11 

des de l'óptica comunitaria calia renovar els métodes d'incrementar el co
merg exterior, la principal font de creixement de la CE. A mig termini no n'hi 
hauria prou amb l'adhesió de dos paísos del Sud amb clara tendencia a im
portar (Espanya i Portugal); aixó no incrementaría de forma espectacular les 
exportacions perqué ja feia temps que ambdós paísos havien establert trac-
tats d'associació. Promoure les exportacions implicava considerar mesures a 
mes llarg termini, com una ampliació que inclogués els paísos de l'EFTA,12 

en particular els escandinaus, o almenys una relació privilegiada amb ells. 
Hom coincidía, dones, en linteres d'un nou tipus de relació i de diáleg, co-

herent amb la situado económica internacional, amb la major importancia — 
en termes relatius— de l'EFTA com a soci comercial de la Comunitat, amb 
els interessos particulars d'alguns deis Dotze i, per últim, amb l'alteració del 
balang de torces intracomunitari (sobretot en favor de la RFA, amb un paper 
internacional creixent important). En aquest sentit, l'opció europeu-occidental 
(l'EEE) que impregna el text de la Declarado de Luxemburg pot entendre's 
com un compromís entre la postura francesa, preocupada sobretot peí repte 
que representaven Japó i els EUA a nivell nacional i comunitari i partidaria 
d'un proteccionisme dar, i l'alemanya, on pesaven mes els vineles estrets i el 
comerg substancial amb SuTssa, Austria i els paísos escandinaus. 

Una clara mostra d'aixó son els tres nivells de relació que en nom de la 
CE senyalá programáticament Claude Cheysson a Luxemburg. Primer, qua-
tre grans camps per a la cooperado: la investigado i el desenvolupament; la 
cooperació industrial, mitjangant mesures com un mercat interior plenament 
Iliure; l'actuació comuna a nivell internacional (sobretot peí que fa al sistema 
monetari i al comerg internacional); i la cooperació en relació amb el Tercer 
Món. En segon lloc, s'explicitá la necessitat de reforgar la consulta i/o coo
peració en els camps del transpon, agricultura, pesca i energies. Per últim, 
s'esmentaren també árees com condicions de treball, protecció social, cultu
ra, medi ambient o turisme entre les necessitats de consultes, contactes o in-
tercanvis d'informació.13 La cooperació política (CPE) grup a grup quedava 
exclosa a petició de l'EFTA. La primera formulado de la idea d'espai 
económic europeu apunta va a un programa modest: avangar en la in
tegrado en árees productives i coordinació peí que fa a I & D. 

11. J. Marques Mendes, Económic Integration and Growth in Europe, Londres, Croom and Helm, 1987. 
12. Marques Mendes cita també d'altres mesures com els acords comerciáis especiáis amb els paísos de nova in

dustria I itzaci ó o l'alteració de la política tecnológica per afavorir el canvi de la composició de tes exportacions. 
13. Agence Europe, 9 i 10 d'abril de 1984. Tambó Buttetin des...., 4/1984. 
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Un cop formulada, pero, la idea passará per diverses vicissituds, que al
teren profundament la seva lógica, inseparable —des de l'óptica de 
BrusseHes— del dilema ampliado versus profundització. Inicialment 
(1984-1986), era una pega mes de ('estrategia per reforgar la competitivitat 
d'Europa occidental (i per tant deis paísos comunitaris) a nivell internacio
nal; d'aquí l'émfasi en la industria, Taita tecnología i la coordinado de les po-
lítiques monetáries. Malgrat que l'impacte del mercat únic comengava a dei-
xar-se sentir, ampliado o profundització no es consideraven encara termes 
totalment excloents. 

Entre 1987 i mitjans de 1989, Péxit de la dinámica de PAL) eixampla el 
seu focus i la seva importancia: estendre tot el possible els avantatges, 
drets i obligacions del mercat únic ais paísos de PEFTA. Des de l'óptica co
munitaria, la profundització (construcció del mercat únic) ja era Pobjectiu 
prioritari fins al 1993, el que feia inviable negociar mestrestant noves adhe-
sions (Austria estava forga temptada).14 A la proposta Delors (gener de 
1989) l'EEE ampliava la seva agenda de forma notoria i esdevenia Palter-
nativa —almenys temporal— a Padhesió, prefigurant-se com una pega im-
portant de la futura arquitectura europea: el segon deis cercles concéntrics 
articuláis entorn de la CE. 

Durant 1990, Pacceleració provocada per la desaparició del sistema bi
polar capgirará les intencions manifestades per la CE a principis de 1989 i el 
procés que havien generat, fent inevitables noves adhesions a partir de 
1993. L'EEE adquirirá, en pie procés de negociació formal entre la CE i 
PEFTA, trets propis d'una etapa previa a Padhesió. A la fi, dones, la lógica 
deis fets acaba vinculant ampliado i profundització. 

2.1 Implementació de I'Acta Única, interdependencia económica i 
revolucions de l'Est 

En esbrinar la importancia deis factors interns i externs en el desenvolu-
pament deis contactes per a crear PEEE s'ha de teñir molt present que hom 
analitza una relació que havia entrat en una fase nova amb anterioritat al 
període estudiat. Altrament, podría sobrevalorar-se Pimpacte deis factors in
terns, fins al punt de considerar-los Pelement cabdal, almenys fins a la cai-

14. A mitjans de 1986 Franz Vranitsky i alguns deis seus ministres havien manifestat el seu objectiu de fer d'Áustria 
un país "quasi membre" de la CE. El maig de 1987, la Federado d'lndustríals Austríacs demaná explícitament una rá
pida adhesió. 
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guda del mur de Berlín i les revolucions de FEuropa de l'Est. S'oblidarien 
així les motivacions parcialment coincidents de FActa Única i de la idea 
d'EEE: les consideracions estratégiques respecte del futur de la CE de 
principis deis anys vuitanta generades per la por ais efectes negatius d'un 
factor extern, el context económíc mundial, caracteritzat per la substitució 
del sistema de lliure comerg per un sistema mixte basat en la competencia 
mercantilista, el regionalisme i el proteccionisme sectorial.15 Altrament dit, 
es perdria de vista que alió que Fany 1987 era només un factor intern (l'Acta 
Única i la realització del mercat únic), s'havia originat en bona mesura en ló-
giques tecnológiques i d'estructures productives mes que en projectes polí-
tics abstractes. 

Aixó ens permet afirmar que de Fanálisi del període estudiat es deriva la 
influencia combinada de factors interns (l'impacte de l'AU i de la diná
mica de construcció del mercat interior) i de factors externs (la crei-
xent interdependencia económica d'ambdues organitzacions; l'evolu-
ció de les relacions Est-Oest). Peí que fa a la importancia respectiva 
d'ambdós tipus de factors, és forga equilibrada fins la tardor de 1989 (im
pacte del programa derivat de FAU; interdependencia económica); a partir 
d'aleshores, tanmateix, l'enorme transcendencia (intrínseca i per a la idea 
de FEEE) de Fobertura del mur del Berlín i de les transicions de l'Est trasto
ca fins i tot el balang global de la totalitat del període. 

Per analitzar el factor intern, l'impacte (amb una forga inesperada) de la 
dinámica del projecte de construcció del mercat interior, abordarem de 
forma diferenciada (i per aquest ordre) els seus efectes sobre la CE i els 
Dotze, sobre els sectors empresarials, i sobre les institucions i el propi pro-
cés derivat de FAU. 

Peí que fa ais Dotze i la Comunitat en conjunt, en el període que va de 
juliol de 1987 a desembre de 1988 (Consell Europeu de Rodes) s'observa 
un ciar efecte multiplicador, una amplificació de les expectatives que reforga 
—per raons diverses— la confianga en el projecte de molts deis implicats. 
Així, la publicitat del projecte es beneficia de la publicació de Finforme 
Cecchini sobre "els costos de la no-Europa",16 que il-lustrá el potencial que 
la Comissió esperava del mercat interior únic, i —sobretot— d'un doble im-
puls durant la presidencia alemanya (primer semestre de 1988). 

15. Vegeu Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton, Princeton U.P., 1987. 
16. L'estudi complet, de 16 volums, es titula The Economics of 1992. An assessment of the potential economic ef-

fects of completing the Internal market of the European Communüy. Existeix una versió redui'da, escrita per Paolo 
Cecchini, intitolada Europa 1992: una apuesta de futuro, Madrid, Alianza editorial, 1988. 
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En primer lloc, la solució del contenciós sobre el pressupost (febrer de 
1988),17 que acontenta particularment els británics, pero també els paísos 
menys desenvolupats de la Comunitat (dins del mateix paquet, hom deci
dí duplicar per a 1993 els ajuts que podien rebre, augmentant la proporció 
del PIB acumulatiu deis estats membres respecte de la despesa comu
nitaria de l'1 al 1,2%). En segon lloc, l'acord unánime del Consell Europeu 
de Hannover (juny 1988) de liberalitzar tots els moviments de capitals peí ju-
liol de 1990 (desembre de 1992 per a Grecia, Espanya i Portugal) i d'en-
carregar a la Comissió un informe sobre els procediments a través deis 
quals podría aconseguir-se una unió económica i monetaria, una decisió 
que es convertí en l'auténtic punt d'inflexió de la credibilitat i viabilitat 
del programa. 

Aixó influí al seu torn en els sectors empresarials, esperonant el seu di-
namisme i la reactívacíó económica. Feia anys que els empresaris malda-
ven perfer-se amb una base sólida a Europa occidental per tal d'assegurar-
se un mercat doméstic vigorós i afavorir alhora llurs possibilitats en la 
disputa deis mercats globals. Per a crear l'EEE, pero, no n'hi havia prou 
amb la lógica comercial, per impecable que fos; la prudencia empresarial 
impediría que es materialitzés a menys que comptessin amb serioses ga-
ranties formáis.18 Dones bé, Panunci del projecte de 1992 i la credibilitat de
rivada de la dinamització del procés de presa de decisions a la Comunitat 
suara esmentada avalaran les declaracions de promoure des de les institu-
cions comunitáries la considerado d'Europa occidental com una unitat. Aixó 
provoca en les estratégies empresarials el mateix efecte que la fase de des-
regulació d'una industria: impulsar les adquisicions, absorcions, fusions i 
empreses conjuntes (joint ventures) (segons dades de la Comissió, en 
1987-88 Pincrement del conjunt d'aquestes activitats respecte del nivell as-
solit Pany 1986 fou d'un 45%, mentre que el del 1986 respecte del període 
anterior només havia estat del 27%). 

El fenomen ha estat especialment important peí cantó de les empreses 
de PEFTA, que s'estan convertint en productors "locáis" (amb emplagament 
ais territoris deis Dotze), com mostra que dues tercers parts de la inversió 
exterior directa de Parea de PEFTA s'hagi adregat en els darrers anys a la 
Comunitat, fins al punt de convertir Pempresa sueca Electrolux en el mes 
gran manufacturador d'aparells doméstics de la CE (opera a 10 deis 12 es-

17. Un tema óbviament vinculat al procés de l'Acta Única, com mostra el fet que l'acord estés basat en bona part en 
el "paquet" de la Comissió intitolat "Assegurar l'éxit de l'Acta Única". 

18. Vegeu Hellen Wallace ¡ Wolfang Wessels, "Introduction" a H. Wallace op. cit. 1991, pág. 7. 
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tats).19 ParaMelament moltes grans empreses, com per exemple el gegant 
suís Ericsson (telecomunicacions), donen suport a PEEE i s'adequen alhora 
a les pautes comunitáries tot esperant poder competir en termes practíca
me nt idéntics amb les empreses radicades a la Comunitat en les licitacions 
del sector públic. 

A nivell institucional, aquests esdeveniments provocaren un reforga-
ment nítid del paper de la Comissió, que recupera part del poder d'inicia-
tiva perdut a mitjans deis anys seixanta, i del seu president, Jacques 
Delors, que fou designat per a un nou mandat. Delors manifestá ben aviat 
conviccions i objectius ambiciosos, entre ells: a) la seva creenga que cap 
a 1995 seria necessari algún tipus de govern europeu i que 10 anys mes 
tard un 80% deis assumptes económics, i possiblement també els socials 
i fiscals, serien regulats per la legislado comunitaria; b) el seu suport últim 
al model federal; i c) una clara resistencia a noves ampliacions fins que 
s'hagués assolit l'objectiu irreversible i prioritari, el mercat únic de 1992, 
d'acord amb el que es deriva del Comunicat de la Comissió del 12 de 
maigde 1988. 

Tot plegat incidí positivament en el procés generat per l'AU. En síntesi, 
hom pot afirmar que cap a fináis de 1988 alió que inicialment només sem-
blava una integració acomodaticia, reactiva, estava esdevenint un procés 
d'integració proactiva, amb una dinámica propia que reforgava la lógica su-
pranacional, comunitaria, mes enllá del que havien suposat alguns deis es-
tats signatarís. De la má de la realització del mercat interior, l'Acta Única es
tava convertint-se en el vehicle de la Comissió per a objectius mes 
ambiciosos. Parafrasejant Cristopher Brewin i Richard Mcallister, l'AU ja no 
podia interpretar-se com un modest compromís intergovernamental, ni tan 
sois com un tractat-marc semblant al de Roma (1957); per a la Comissió 
havia de considerar-se com una llei vinculant similar a la sorgida del tractat 
de París (1950)20 i, a mes, l'instrument jurídic d'un pol d'atracció crei-
xent per ais paísos veíns. 

Diversos fets semblaven corroborar-ho. Per un cantó, la difuminació de 
l'escepticisme inicial de japonesos i nord-americans, que comengaren a 
emprar la metáfora de la "fortalesa europea", una prava de llur creixent con-
vicció en la viabilitat d'una CE mes forta i competitiva capag d'alterar la dis-

19. Vegeu The Economist, 26 d'octubre de 1991, pp. 81 -82. 
20. Christopher Brewin/Richard Mcallister, "Annual Review of the Activities of the European Communities in 1988", a 

Journal of Common Market Studies, vol. XXVIII, 1989, núm. 4, pp. 324-25. 
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tribució de poder entre els principáis actors de l'economia mundial. Per l'al-
tre, la Declarado Conjunta CE-CAEM (juny de 1988), que possibilitava l'es-
tabliment d'acords bílaterals deis seus membres amb la CE i la influencia 
política i económica de la Comunitat21. Les perspectives que la influencia 
s'assemblés a la soferta pels membres de l'EFTA des deis anys setanta, re-
forgá el neguit deis membres de PEFTA a propósit de la relació futura amb la 
CE. No podien oblidar que tot i que en la relació mutua la pressió per incre
mentar els contactes procedía gairebé sempre de l'EFTA (o d'antics mem
bres), finalment era la Comunitat qui fixava els termes i l'agenda de la ne
gociado. 

Tots els elements d'aquesta nova situado es reflecteixen en les conclu-
sions de la presidencia a propósit del Consell Europeu de Rodes (2 i 3 de 
desembre de 1988), reunió de la qual sortiria Pimpuls definitiu vers PEEE 
que un mes mes tard concretaría Jacques Delors en ocasió de la seva se-
gona investidura com a president de la Comissió. El text, al costat de l'opti-
misme per Pefecte benéfic de la "construcció del gran mercat", senyalava 
que "el mercat interior no es tancaria sobre ell mateix" i que s'aprofitarien les 
expectatives obertes per la nova relació amb l'Est, i també linteres per 
aprofundir les relacions ambs els paísos de l'EFTA, atesa l'existéncia d'una 
"comunitat política amplia"22 entre els paísos europeu-occidentals de 
TOCDE i llur creixent interpenetració económica. 

Arribem així al primer deis factors externs, l'evolució de les economies 
d'ambdues organitzacions en el sentit d'una creixent interdependencia 
económica, un tret present al llarg de tot el període en qué incideixen di
versos elements. La seqüéncia general podría resumir-se així. Hom pot 
percebre fins i tot abans de 1987 un alt grau d'homegeneítat en termes de 
riquesa i d'orientació exportadora, amb una estructura i uns resultats econo
mies molt semblants a ambdues regions. Aquesta homegeneítat havia estat 
alimentada des deis anys setanta per un comerg bilateral i uns vineles in-
versors forts, que s'incrementaren a mesura que la idea d'un EEE anava 
evolucionant, estrenyent-se també els lligams monetaris (Noruega vinculará 
la seva moneda a l'ECU ['octubre de 1990).23 El resultat a la fi del període 
fou la consolidado, amb tendencia a augmentar, de Phomogeneítat i la in
terdependencia. 

21. Vegeu capítol 3. 
22. Vegeu William Waliace, The Transformaron of Western Europe, Londres, RIIA/Pinter, 1990, pág. 21 i ss., que 

usa el concepte en el sentit de Karl Deutsch i l'aplica a Europa. 
23. Camí que aviat seguirán els altres membres escandínaus de l'EFTA. Finlandia i Suécia faran el mateix al juny de 

1991. Peí que fa al schilling austríac, feía temps que estava vinculat al marc aiemany. 
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Les semblances d'estructura económica24 son evidents malgrat l'enorme 
diferencia de partida entre ambdues regions a nivell de territori total, super
ficie productiva, poblado o d'alguns indicadors económics absoluts.25 Hom 
pot destacar les següents similituds: 

a) una estructura demográfica similar (mes del 20% de la població major 
de 60 anys i un 25% menor de 20); 

b) una distribució de I'estructura ocupacional i del valor brut afegit per 
sectors productius gairebé idéntica en dades i tendéncies, com mostra la 
taula 1 (un sector de servéis en expansió, al voltant del 60% de l'ocupació i 
l'activitat económica; un sector industrial amb un percentatge de l'activitat 
económica total superior a I'ocupado nal; un sector primari en situado in
versa) ; 

c) uns estándards de vida i nivells adquisitius alts, encara que superiors 
en el cas de l'EFTA (individualment i com a mitjana global) a la mitjana de la 
CEE (mesurat en termes de PIB per cápita en estándard de poder adquisi-
tiu [EPA], 21.300 contra 17.857, segons cálculs comunitaris).26 La diferen
cia, a mes de reforgar l'atractiu de l'EFTA com a mercat amb gran poder ad-
quisitiu, está lligada a un fenomen que les mitjanes amaguen: que les 
disparitats entre els paísos de l'EFTA son molt menors que les existents en
tre els Dotze (Alemanya o d'altres paísos comunitaris de nivell de vida ele-
vat teñen EPAs semblants ais de la mitjana EFTA). 

Idéntics paral-lelismes i lligams s'observen peí que fa ais resultats 
económics de la Comunitat i l'EFTA durant la década deis vuitanta. En con-
junt, les semblances son grans en el creixement del PIB o l'evolució de la in
flado i la balanga de pagaments. Si prenem, per exemple, el percentatge 
mitjá de creixement anual del PIB, el valor per a tota la década és en tots 
dos casos del 2,3. Per quinquennis, els valors son el 1,5 (CE) i el 2,0 
(EFTA) entre 1981-1985, i, respectivament, el 3,1 i el 2,6 entre 1986-1990, 
el que mostra que la dinámica del mercat interior i IEEE afecta positi-
vament la realitat económica d'ambdues organitzacions. Existeix, pero, 
una diferencia significativa: la taxa d'atur (mesurada com a percentatge de 

24. Les dades provenen del European Economy {Supplement A. Recent Económics Trends), núm. 2, febrer de 1992 
(dedicat a The EFTA Countríes: Partners of the Community in a changing Europe"), editat a Brusselles per la Direcció 
General per Afers Económics i Financers de la Comissió, i de diversos anuaris intemacionals. 

25. Els territorís deis paísos de l'EFTA cobreixen una superficie equivalent al 60% de l'área CEE, pero amb un total 
de superficie productiva molt menor. La densitat de població és molt mes alta a la CE, a l'igual que el nombre total d'ha-
bitants, 10 cops superior. Peí que fa ais indicadors económics, el PIB de l'EFTA tot just equival a la meitat del 
d'Alemanya. 

26. Vegeu Eurostat. Cifras clave, suplement a Objetivo 92, 1991, núm. 10 (publicado de la Direcció General del 
Sector Audiovisual, Informado, Comunicado i Cultura), pág.1. 
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Taula 1. 
Percentatges d'estructura ocupacional i valor brut afegit 

per sectors productius (CE i EFTA, 1989) 

% Estructura ocupacional 
per sectors productius 

Agricultura (inclou 
silvicultura i pesca) 
Industria 

Servéis 

% Valor brut afegit per sector 

Agricultura (inclou 
silvicultura i pesca) 

Industria 

Servéis 

CE 

7,1 
33,2 

59,7 

CE 

3 

34 

63 

EFTA 

6,4 

31,8 

61,8 

EFTA 

4 

36 

60 

Font: European Economy (Supplement A. Recent Economics Trenos), op. cit. 

la torga de treball) és gairebé quatre cops mes gran a la CE que a rEFTA 
(9,6 contra 2,6 al llarg de la década). 

Peí que fa ais vineles comerciáis, la característica mes visible de la inter
dependencia, Pany 1987 cada grup ja era el principal soci comercial de l'al-
tre. Ja aleshores ¡'EFTA i la CEE eren dos grups amb un volum d'activitat 
comercial deis mes alts del món (les importacions, incloent el comerc intra-
regional, representen gairebé el 35% del PIB de PEFTA i el 25% de la CE), 
que absorbien conjuntament un 45% del comerg mundial. Per tant, no era 
previsible que es produís un increment substancial, almenys inicialment, de 
Pintercanvi mutu, sino la consolidado i manteniment de les pautes vigents 
(un éxit amb un mercat mundial cada cop mes competitiu i regionalitzat), fet 
que confirmen les dades d'importacions i exportacions de 1990. 

Peí que fa a les importacions, Pany 1990 la Comunitat subministrava el 
61% de les importacions totals de PEFTA27 contra el 7% i 5% procedents 
d'EUA i el Japó, respectivament). L'EFTA, al seu torn, era el principal pro-
veídor de la CE, un 23% de les importacions deis Dotze (contr el 18% deis 
EUA i el 10% del Japó). El mateix s'esdevé respecte de les exportacions: la 

27. Per paisos, el grau de dependencia de la CE varia des del 46% de Noruega i Finlandia, al 72% de Suissa. 
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Comunitat absorbia el 58% de les exportacions de l'EFTA28 (mentre que el 
Japó i els EUA, agregadament, no superaven el 10%); l'EFTA rebia el 27% 
de les exportacions deis Dotze (contra el 18% i 10%, respectivament, deis 
EUA i el Japó). 

També l'evolució de la composició del comer? intergrupal entre 1987-
1990 confirma la consolidació de la pauta de relació i el creixent dinamis-
me de l'EEE. A partir de 1984 s'incrementa forga la proporció de produc-
tes manufacturats intercanviats (enfront deis béns primaris), fins atényer 
l'any 1990 el 85% del total d'importacions de l'EFTA i gairebé el 75% de 
les exportacions a la CE.29 En tots dos casos, els productes manufactu
rats amb augments mes espectaculars son la maquinaria i l'equipament 
per a transports. 

Tanmateix, les xifres d'importacions i exportacions mostren també 
que, malgrat la interconnexió, el grau de dependencia mutua és mes 
gran en el cas de l'EFTA que en el de la CE, a causa de la clara di
ferencia de grandária i poder. Aixó és encara mes evident si passem de 
les dades globals al comportament per paTsos. En aquest punt cal teñir 
present que Teconomia de post-guerra d'Europa occidental s'ha desen-
volupat amb un alt grau de regionalització, produint-se un important grau 
de concentració al voltant de dos grans pols, el nórdic (que inclou Gran 
Bretanya) i Palpí (Alemanya, pero també Austria o SuTssa). D'aquí que, 
com mostra la taula 2 (només per a les exportacions durant 1987-1988), 
els interessos comerciáis i económics d'alguns membres d'ambdues 
agrupacions s'orienten mes cap a estats de l'altre grup que vers els 
membres del propi. Un fenomen susceptible de nodrir conflictes d'inte-
ressos o de contribuir a explicar les diverses posicions i perfils negocia-
dors, com veurem a l'apartat 2.4. 

Fins ara hem analitzat els dos factors que fan de forga motriu básica de 
la lógica de creado de l'EEE durant bona part del període, la dinámica de 
construcció del mercat únic (factor intern) i la interdependencia económi
ca (factor extern). Será justament la combinado d'ambdós el que fará que 
a principis de 1989 la Comunitat proposi ais paísos de l'EFTA una "asso-
ciació mes estructurada amb institucions administrativas i decisionals co
munes". La resposta rápida i positiva deis caps de govern de l'EFTA des-

28. Com despeos mostra la taula 2, els páísos mes depenents de les exportacions a la CE eren Austria, Noruega i 
Islándía; el que menys Finlandia. 

29. Dades extretes de European Economy (Suppfement A. Recent Económics Trenos), op. cit, pág.5. 
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Taula 2. 
Principáis destins de les exportacions deis membres de la CEE i l'EFTA 

[1987-88] 

Irdestí % 2ndestí % 3rdestí % %CEE 

CEE 

Bélg-Lux. 

Dinamarca 
Espanya 

Franga 

P.Baix. 

Grecia 
Irlanda 

Italia 

Portugal 

Regne U. 
RFA 

Franga 

RFA 
Franga 

RFA 
RFA 

RFA 

R.U. 

RFA 

Franga 

EUA 

Franga 

20 

17,6 
18,5 

16,4 

26,2 

24,3 
35,0 

18,1 
15,4 

12,9 
12,6 

RFA 

R.U 
RFA 

Itál. 

Bélg-Lux 

Italia 
RFA 

Franga 
RFA 

RFA 

R.U. 

19,5 

11,7 
12,0 

12,2 
14,7 

16,2 

11,0 

16,6 
14,7 

11,7 

9,3 

P.Baix. 

Suécia 

R.U. 

R.U. 
Franga 

Franga 

Franga 

EUA 

R.U. 

Franga 
Italia 

14,7 

11,5 

9,8 

9,8 

10,8 

8,6 
9,0 

8,9 
14,2 

10,7 

9,1 

82,2 

49,2 

65,6 

61,5 
74,7 

66,9 
74,0 

57,2 

71,8 

50,2 

54,3 

EFTA 

Austria 

Finlandia 

Islándia 

Noruega 

Suécia 

SuTssa 

RFA 

URSS 

R.U. 

R.U. 

RFA 

RFA 

35,0 

14,9 

23,3 

26,0 

12,1 

21,0 

Italia 

Suécia 
EUA 

RFA 

R.U. 

Franga 

10,4 

14,1 

13,6 
102,4 

11,2 

9,4 

Suíssa 

R.U. 

RFA 

Suécia 

EUA 

EUA 

7,2 

13,0 

10,3 
11,7 

9,9 

8,5 

64,0 
44,2 

58,9 

65,2 

52,2 

56,0 

Font: Elaborado propia a partir de dades del Book oí Vital World Statistics (The Economist). 

prés d'un intens període de consultes (Oslo, marg de 1989) significa Pini-
ci del procés conegut com "Delors-Oslo), que obre els treballs preparato-
ris (abril de 1989) previs a les negociacions formáis. Uacceleració, tan-
mateix, no aconsegueix dissuadir Austria de demanar l'adhesió (17 de 
juliolde 1989). 

Per tant, abans de julio! de 1989 l'objectiu de l'EEE, era dissenyar una 
Europa occidental amb fronteres por oses, respectuosa amb Vacquis 
communautaire, compatible amb el mercat únic i les quatre Ilibertats de 
rAU; és a dir, amb el centre clarament situat a la Comunitat. Una Comunitat 
progressivament atrafegada per una agenda cada cop mes amplia i diversa: 
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des de problemes intems com el precari compromís del Consell Europeu de 
Madrid (26/27 de juny de 1989) per endegar el procés d'Unió Económica i 
Monetaria,30 fins al suport que exigía l'acceleració de la dinámica de refor
mes d'alguns paísos d'Europa central. 

En aquest punt intervé decisivament el segon factor extern, l'evolució 
espectacular de les relacions Est-Oest, l'ensulsiada deis sistemes poli
tios i economics deis paísos d'Europa central i oriental durant la segona 
meitat de 1989, punt d'inflexió del procés CE-EFTA iniciat els primers me-
sos de 1989. El "vent de rEst" travessa Europa, capgirant Tarquitectura 
económica i política del continent i de la Comunitat. La rápida transforma
do del "Wirsinddas Voll? (Nosaltres som el poblé), un deis lemes que re-
petien la tardor de 1989 els manifestants a les ciutats de la RDA, en un 
"Wirsindein Volk" (Nosaltres som un poblé) posa en primer pía la qüestió 
alemanya. 

Aixó replanteja radicalment la discussió sobre la integrado europea. 
A partir d'aleshores el debat ja no s'ocupa de la conformado futura 

d'Europa occidental, sino de la futura configurado d'Europa, del gran dis-
seny. Les conseqüéncies afecten en primer lloc la propia Comunitat, que 
aviat haurá d'acceptar una ampliado de fado en amalgamar-se la RDA i la 
RFA, pero també els altres paísos europeus (l'EFTA, els "orfes mediterra-
nis", els paísos d'Europa central i oriental), el que obliga a repensar lllurs re
lacions futures. 

Naturalment, afecta també al procés de construcció de l'espai económic 
europeu, que esdevé un dilema per ambdós protagonistes en deixatar el 
terreny préviament acotat i les complicitats adquirides. Un procés que ini-
cialment era poc mes que un ajustament gradual orientat a la consolidado 
del mercat ampliat europeu-occidental, es carrega d'alta política per a amb
dós actors. Per a la CE i els seus estats membres, la relació amb l'EFTA ja 
no podrá separar-se totalment deis processos interns d'evolució política de 
la Comunitat ni del nou repte de respondre a les demandes i expectatives 
deis veíns de l'Est. Per ais paísos de l'EFTA, el diáleg a propósit de PEEE 
esdevindrá una penosa, pero histórica, reconciliado de llurs inhibicions so
bre el supranacionalisme amb les inexorables realitats de la interdependen
cia económica31 i d'una nova realitat política internacional que fins i tot pot 

30. L'acord establia l'1 de juliol de 1990 com l'inici de la primera etapa de Untarme Delors i anunciava la convocato
ria a partir del segon semestre de 1990 —sense data fixa— d'una conferencia intergovernamental encarregada de mo
dificar el tractat i donar pas a les dues etapes ulteriors. 

31. En aquest i d'altres punts ens basem en les contribucions de Helen Wallace i Wolfang Wessels al llibre ja citat 
The Wider Western Europe[H. Wallace, 1991]. 
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esborrar gran part del significat de llur condició de paísos neutrals32 o 
semialineats.33 

Ni els uns ni els altres estaven preparáis per al dilema ni comptaven amb 
pressupósits i nocions ben establertes per reaccionar automáticament. De fet, 
calia temps per pair els nous esdeveniments. Uns i altres havien de veure 
com es podía conjuminar la idea d'un espai económic europeu sorgida a mit-
jans deis anys 80 per a un espai restringit amb la nova lógica paneuropea. En 
el cas de la Comunitat calia, a mes, recomposar l'ordre i les aliances trasto-
cades peí problema de la unificado alemanya. D'aquí que en la trabada mi
nisterial ordinaria CE-EFTA de desembre de 1989, forga complicada a priori 
pels desacords cada cop mes evidents deis darrers mesos en temes institu-
cionals i legáis, es decidís perllongar la fase preparatoria de les negociacions 
i retardar34 l'inici de les negociacions formáis fins el primer semestre de 1990. 

Així les coses, des de la caiguda del mur de Berlín fins al moment en qué 
el Consell estableix el mandat negociador per a la Comissió i s'inicien for-
malment les converses (juny de 1990), la discussió sobre l'EEE queda sub-
sumida en el debat sobre les imatges d'Europa en competencia de qué ens 
hem ocupat al capítol primer, malgrat que els treballs continuín. 

No és, dones, casual que la decisió de convocar sengles conferencies in-
tergovernamentals sobre la unió política i la unió económica i monetaria, el 
desllorigador de les alternatives debatudes pels Dotze els darrers mesos, si
guí paral-lela a la d'iniciar la fase negociadora formal amb l'EFTA. L'EEE s'ha-
via inserit en la idea d'Europa de "cercles concéntrics" i "geometría variable". 

2.2 Variacions en Pagenda comunitaria: la relació amb l'EFTA, una 
pega del gran disseny 

Les grans línies d'actuació de la Comunitat Europea respecte de l'esta-
bliment de l'EEE varien de forma significativa al llarg del període 1987-1990. 
Es tracta d'un fenomen coherent amb la variado substancial de la idea i ló-

32. Deis sis membres de l'EFTA l'any 1990, quatre eren páísos neutrals o neutral¡tzats: Austria, Finlandia, Suécia i 
Su'íssa. 

33. Concepte formulat per N. Orvik {Semialignemtand Western Security, Londres, Croom Helm, 1985) per al-ludir a 
la postura de pateos membres de l'Alianca Atlántica que, tanmateix, estableixen certes restriccions a propósit de I' em-
placament d'armes nuclears, la localització de bases i tropes estrangeres, etcétera. Noruega i Islándia, els altres dos 
membres de l'EFTA, entren de pie en aquesta categoría. 

34. Un parell de mesos abans, els assistents a la reunió ministerial de l'EFTA (27 d'octubre de 1989), havien mani-
festat estar disposats a iniciar la fase formal i a condoure l'acord abans de fináis de 1990 i pogués estar ratíficat abans 
de fináis de 1992 (Agence Europe, 30-31 d'octubre de 1989). 
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gica de creació de l'espai provocades per transformacions del sistema in
ternacional al continent i a la CE. 

A Pefecte de reconstruir els eixos i concrecions de la conducta comunita
ria convé, dones, diferenciar tres etapes: 

a) la fase de maduració (des del juliol al 1987 fins el Consell Europeu de 
Rodes, desembre de 1988), en la qual convé prendre en considerado algu-
nes línies i principis d'actuació acordats anteriormente a partir de la declara
do de Luxemburg. 

b) la fase dacceleració i transformació (del 17 gener de 1989, propos
ta Delors, al juny de 1990, inici formal de les negociacions). 

c) la fase negociadora (que adquireix máxima intensitat i interés durant 
l'any 1991, peí que queda fora del període estudiat). 

A totes tres fases es manté, pero, una pauta genérica entre ambdues or-
ganitzacions: l'agenda, els termes i forma de discussió els estableix la 
Comunitat,35 auténtica torga dirigent del procés. La pauta esmentada és 
una manifestació de la clara assimetria de poder, atenció política, ambició i 
procediments de negociado en qué es produeix el diáleg entre la CE i 
l'EFTA, un diáleg que per a la CE no ha estat mai un objectiu per se sino un 
mitjá, un element del debat sobre el futur comunitari. 

Per tant, abans d'ocupar-nos de les línies d'actuació de la CE, cal teñir 
ben present que des de l'óptica comunitaria la negociado de l'EEE, al-
menys fins a la fi del període estudiat, ha tingut sempre un perfil d'atenció 
política mes baix que d'altres assumptes. Així, en paraules de Wolfang 
Wessels i Helen Wallace escrites abans de concloure 1990,36 "la realització 
d'aquest nou diáleg consumeix gairebé el 90% de l'atenció de l'EFTA i és el 
focus básic de les polítiques económiques externes deis seus estats mem-
bres. Per a la CE, el diáleg ha estat interessant, pero no excitant, i s'ha de-
senvolupat en un mosaic policromátic de polítiques externes, sense ser-ne 
mai prioritari sobre l'agenda interna (...) Ni l'EFTA ha tingut cap paper per
turbador real per a la CE; ni ha demanat les estratégies de perfil molt mes 
precís que caractericen els vineles de la CE amb els EUA i el Japó. A di
ferencia deis paísos mediterranis, els membres de l'EFTA no exigeixen de 
la CE ni ajustaments especiáis ni transferéncies de recursos. Tampoc no 
plantegen les qüestions sistémiques que implica la nova i encara temptativa 

35. Vegeu sobre aixó: Wolfang Wessells i Helen Wallace, "Introduction" i "Conclusions", i també les contríbucions de 
Thomas Pedersen, a H. Wallace, op. cit, 1991; tambó, Th. Pedersen, "EC-EFTA relations: neighbours in serch of a new 
partnership", a G. Edwards/E. Regelsberger, op. cit, 1990, pp. 97-111. 

36. Wolfang Wessells i Helen Wallace, "Introduction", a H. Wallace, op. cit, 1991, pág. 3. 
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relació amb Europa oriental. A nivell práctic i operatiu, dones, la cooperado 
CE-EFTA s'esdevé de forma tranquil-la i el procés negociador está absent 
de drames polítics".37 

Les línies d'actuació comunitaria durant la fase de madurado son inse
parables de les formulades durant la fase previa (1984 al juny de 1987). En 
impulsar la creació d'un EEE l'aspiració última de la CE era la formació 
d'un régim internacional,38 és a dir, l'articulació d'un conjunt de procedí-
ments, regles i institucions aplicables a certes activitats económiques 
d'Europa occidental, una aspiració que es volia compartir amb l'EFTA. Les 
dificultáis iniciáis procedien de les diferencies entre ambdues organitza-
cions. L'EFTA está molt menys integrada institucionalment i política que la 
CE. Per exemple, la Comunitat té polítiques comunes, una forma d'agregar 
interessos singulars en benefici d'un interés comú, mentre que l'EFTA no. 

Així les coses, els objectius iniciáis de la CE, válids en bona parí fins les 
darreries de 1988, eren modests: a) posar en manca el mecanisme; b) aco
tar el terreny i Pagenda; c) aconseguir resultáis concrets (bilaterals i multila
teral); d) definir els principis i fites própies, trobant el punt de confluencia 
entre els diversos interessos i clivatges deis estats membres. 

El balang deis dos primers objectius era clarament favorable: el meca
nisme de cooperado multilateral funcionava; a l'agenda apareixien a poc a 
poc temes vinculáis a les quatre llibertats económiques. Peí que fa al tercer, 
els resultats concrets, el balang era mes modest: a nivell multilateral dos 
acords per simplificar els procediments comerciáis i establir el régim de trán-
sit comú,39 a nivell bilateral, nombrosos acords i convenís de coHaboració 
en temes d'investigació i desenvolupament. En qualsevol cas, tots tres ob
jectius continuarien conformant les línies d'actuació durant la fase de ma
durado. 

L'objectiu mes important, pero, era el relatiu a Pestabliment d'unes direc-
trius básiques, d'uns grans principis negociadors consensuáis entre els 
Dotze. Era una exigencia interna, un prerrequisit per poder dirigir el procés; 
pero també una obligado derivada de la necessitat de presentar posicions 

37. L'excepció, en un sentit molt limitat i parcial, es produirá l'any 1991, quan el Tribunal de Justicia de les 
Comunítats Europees explícita el seu dictamen sobre alguns aspectes del projecte d'acord amb l'EFTA en resposta a 
la demanda de la Comissió ("Avis de la Cour de Justice des Communautés Européennes", 1/91, 14 de diciembre de 
1991). 

38. Per al concepte de régim, vegeu S. D. Krasner, International Regimes, Ithaca, Comell U.P. 1983 i R.O. 
Keohane/J. Nye, Power and interdependence, Boston, Little, Brown, 1977. L'aplicació de la noció de régim a l'EEE ha 
estat proposada per Finn Laursen, The Community's Policy Towards EFTA: Regime Formation in the European 
Economic Space", a Journal of Common Market Studies, vol. XXVIII, 1990, núm. 4, pp. 303-325. 

39. Aprovats a Interlaken (20 de maig de 1987), Bulletin CE, 1987, núm. 5. 
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clares, establertes préviament, a les reunions previstes peí mecanisme mul
tilateral. 

D'aquí que en ocasió de les primeres trobades40 la CE precisi molt mes 
els seus objectius i la línia de conducta. Particularment important peí que fa 
a aixó és el Comunicat que la Comissió remete al Consell tres dies després 
de la reunió de Viena.41 El text establia quatre grans principis o directrius 
polítiques per a la negociado, que s'han mantingut al llarg del tot el procés: 

1. La integrado comunitaria, en particular la construcció del mercat in
terior, té prioritat absoluta i no ha de veure's afectada de cap mane
ra per les negociacions sobre l'EEE. 

2. Cal salvaguardar l'autonomia decisional de la CE, una forma de 
protegir Vacquis de l'integration. 

3. No s'ha d'excloure a príori cap área de cooperado. 
4. La cooperado haurá de basar-se en una "reciprocitat real" en totes 

les árees, de manera que l'eventual EEE comporti un repartiment 
igualitari de costos i beneficis.42 

Els dos primers principis marcaven els límits polítics. L'EEE es concebía 
de manera funcional: una "Europa occidental de dos pilars", el desenvolu-
pament d'una "relació especial" ja existent, que havia d'estalviar un debat 
immediat sobre l'ampliació sense oposar-s'hi frontalment. Passés el que 
passés, l'increment de la cooperado implicaría un esforg d'adaptació que 
seria beneficios per a una eventual adhesió. El tercer principi, la possibilitat 
d'incloure qualsevol área, eixamplava el marge de maniobra i les possibili-
tats d'éxit. A mes, en suggerir la possibilitat d'explorar també els aspectes 
mes intergovernamentals i flexibles del procés d'integració comunitaria 
(com la "geometría variable" del sistema monetari europeu), tenia un mis-
satge subliminal: mostrar Pamplitud de mires de la CE. 

La referencia a la "reciprocitat real" del quart principi tenia una doble di-
mensió. Cap a l'exterior, pot interpretar-se com un instrument de pressió so
bre l'EFTA i com una cláusula de garantía que es reservava la Comunitat 
per al cas que la relació no fos prou satisfactoria (el precedent de la cláusu
la de desconnexió que proposará la Comissió l'any 1990), l'eficácia de la 
qual quedava garantida per la major vulnerabilitat de l'EFTA (dependencia 
exportadora). 

40. Entre elles, Viena, (10 de maig de 1985), Reikjavik (5 de juny de 1986); Interlaken (20 de maig de 1987); 
Noordwijk (25 i 26 de juny de 1987) 

41. "La Comunitat i els Paísos de l'EFTA: implementació de la declarado conjunta feta a Luxemburg el 9 d'abril de 
1984", de 13 de maig de 1985. A partir d'ara, COM (85) 206 final. Vegeu també COM (86) 298 final. 

42. Vegeu COM (85) 206 final; també COM (86) 298 final. 
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Pero també s'ha de llegir en relació amb un tema intern, la cohesió so
cial i económica. En aquest sentit, l'horitzó de l'EEE vinculava el debat a la 
CE sobre les diferencies entre els seus futurs membres ais cálculs de 
guanys i pérdues en la realització del mercat interior, en particular a les 
compensacions a oferir ais paísos perdedors. A mes, el nexe entre mercat 
interior i cohesió fou explícitament esmentat peí comissari de Relacions 
Exteriors Willy De Clerq en ocasió de la reunió d'lnterlaken (20 de maig de 
1987), on sintetitzá els principis básics de la CE en tres mots: prioritat, au
tonomía i cohesió.43 

Fins al Consell Europeu de Rodes (desembre de 1988) no s'explicitá una 
alteració substancial de l'actuació comunitaria. Tanmateix, tres elements 
mostraven que estava gestant-se: 

a. el salt endavant provocat per la trobada conjunta interministerial de 
BrusseHes (2 de febrer de 1988), paral-lela—de forma simbólica i significa
tiva— a la reunió del Consell de Ministres sobre el mercat únic. Hom es 
compromete a aconseguir resultáis a curt termini en set sectors: eliminació 
d'obstacles técnics al comerg; regles d'origen; liberalització de les restric-
cions a Pexportació; ajuts de Pestat; compres publiques, i transparencia en 
els sistemes de compensacions de preus per ais productes agrícoles trans
formáis. Un compromís que es materialitzará en acords a propósit deis tres 
últims sectors poc després, durant la reunió anual de Tampere entre la 
Comissió i l'EFTA (juny de 1988), on es decidí també iniciar negociacions 
peí que fa a la notificació recíproca d'estándards técnics i l'eliminació pro-
gressiva de les barreres a Pexportació.44 

b. la presencia per primer cop en un comunicat final d'una reunió con
junta (febrer de 1988) d'un lligam entre cohesió (una prioritat en la realitza
ció del mercat únic) i EEE (un deis objectius del qual és la "reducció de les 
disparitats económiques i socials entre les regions),45 una demanda explíci
ta d'Espanya. 

c. la reaparició entre els membres de PEFTA de la temptació de primar 
els contactes bilaterals, sobretot per Patracció d'una eventual d'adhesió (el 
cas ja comentat d'Áustria, que podia encomenar-se). 

ParaHelament, una declaració del Consell demaná a la Comissió que ex
plores la possibilitat d'aprofundir la cooperació en les árees esmentades en 

43. Vegeu Th. Pedersen, "EC-EFTA relations: neighbours ¡n search of a new partnership", op. cit, pág. 103. També 
Finn Laursen, op. cit, pág. 316. 

44. Vegeu Boletín de la CE, 1988, núm. 2 i 6. 
45. Vegeu Víctor Echevarría ligarte, "La cooperación CEE-EFTA; la posición española", a Boletín Económico de 

Información Comercial Española, núm. 2.139 (20 al 26 de juny de 1988). 
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la Declarado de Luxemburg mes enllá deis treballs en curs, amb el com-
promís d'informar-ne abans de P1 d'octubre de 1988. Ja s'albirava ja la con
veniencia d'anar mes enllá de la simple cooperació, d'oferir quelcom mes 
ambicies, si mes no com a moviment táctic que cristaHitzés en una alterna
tiva atractiva enfront de la demanda d'adhesió. 

L'alteració substancial de la política comunitaria a qué al-ludíem es pro-
duí amb l'inici de la fase d'acceleració i transformació. La proposta for
mulada per Jacques Delors de perseguir "una relació nova i mes estructu
rada, amb institucions administratives i decisionals comunes (...), que 
subratllés la dimensió política de la nostra cooperació en les esferes econó-
miques, socials, financeres i culturáis", deixava enrera Tenfocament deis 
"dos pilars" i inaugurava el de l'acord d'associació.46 

La possibilitat d'arribar a construir una unió duanera a tota Europa occi
dental era, almenys aparentment, el nou objectiu. Tanmateix la formulado 
de la proposta no implicava necessáriament ni una vigorització de I 'EFTA47 

ni una opció ineludible per la unió duanera, el métode preferit de la CE. 
Suggeria, pero, ambdues coses i situava la pilota en el camp de PEFTA, 
forgant la negociado al seu interior. La CE inaugurava l'estratégia de 
guanyar temps: millor un acord global que una tirallonga de peticions d'ad-
hesió a discutir i negociar, un procés que consumeix temps i energies, so-
bretot des de Tentrada en vigor de l'Acta Única. 

Delors plantejava en el seu discurs ais membres de l'EFTA una dicoto
mía: dissenyar l'EEE —un mercat comú per a béns, servéis, capitals i per
sones— com a área de lliure canvi o bé com a unió duanera. Es tractava, 
pero, d'un recurs retóric, que apuntava a possibilitats intermitges; la re
ferencia a la unió duanera estava probablement destinada a dissuadir els 
membres de PEFTA mes temptats d'iniciar els trámits d'adhesió, en recor-
dar-los que el club comunitari és un club amb regles vinculants per ais so-
cis, mes dures que les vigents a l'EFTA. * 

Com ha assenyalat Per Magnus Wijkman, els binomis "institucions co
munes/unió duanera" i "acords bilaterals/área de lliure canvi" son massa 
reduccionistes, car si bé resulta viable un mercat comú sense polítiques ex-
teriors comunes (económiques), és impossible assolir-lo sense institucions 
compartides.48 L'área de lliure canvi permet (a diferencia de la unió duane-

46. L'acord d'associació, basat en l'article 238 del Tractat de Roma, s'havia considerat en altres moments massa 
"poiític" per aplicar-se a la relació ámb l'EFTA. 

47. Vegeu Martin Saeter, "European Security in Transformation", a H. Wallace, op. cit, pág. 41. 
48. Per Manus Wijkman, "Economic Interdependence", a H. Wallace, op. cit, pag. 61, argumentado que es segueix. 
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ra) conservar l'autonomia decisoria peí que fa a les polítiques a aplicar a ter-
cers paísos (sobretot la comercial), pero exigeix institucions comunes per 
garantir iguals condicions de competencia, si mes no institucions adminis-
tratives i en part d'arbitratge. La unió duanera exigeix, per la seva banda, 
institucions polítiques de govern comunes, una mena d'integració parcial. 
Ambdues possibilitats comporten, dones, algún tipus d'institucions 
compartides. 

A mes, la CE tenia les seves própies preferéncies. Els ja coneguts prin-
cipis de salvaguardar l'autonomia decisoria, preservar el procés intern d'in
tegració i aconseguir una reciprocitat real (sancionats poc després peí 
Parlament Europeu)49 pressuposaven que la Comunitat s'inclinava per un 
sistema mixt, per una forma estructurada d'associació, per un procedi-
ment en qué l'EFTA complís alió que la CE hagués decidit. Amb les pa
ra ules de Jacques Delors de gener de 1989, "un sistema basat en les regles 
de la Comunitat, que podrien ampliar-se —en árees especifiques— ais paí
sos de l'EFTA interessats i tal vegada, algún dia futur, a d'altres nacions eu-
ropees". 

Tot i haver-se restringit el ventall de possibilitats, quan el mes d'abril de 
1989 s'inicien les negociacions exploratóries, l'EEE continuava essent una 
noció poc precisa. De resultes d'aixó, a la primera reunió conjunta post-ac-
ceptació (marg de 1989) contrasten Peufória de l'EFTA amb la prudencia de 
la Comunitat, de manera que els resultáis son merament procedimentals: 
crear un grup informal d'alt nivell; encarregar-li una doble agenda (que do
nará lloc a cinc grups de treball), qüestions técniques lligades amb les qua-
tre llibertats económiques i qüestions relatives a les reformes legáis i insti-
tucionals. 

El problema de fons, la pregunta que la Comunitat havia de respondre's 
era tanmateix ben diferent: fins a quin punt seria possible i desitjable 
concedir un cert dret d'observació (droit de regará) sobre el procés 
decisional de la Comunitat ais membres de l'EFTA a canvi d'acceptar 
bona part de la legisiació relativa al mercat intern? Caldria, per exem-
ple, eixamplar el COREPER i el Consell de Ministre en tractar determi
náis temes? A canvi de qué? 

Poc després, en ocasió de posteriors reunions (trobada ministerial, 14 de 
juny de 1989 i trobada del "Grup d'alt nivell Comissió/EFTA", 20 d'octubre 
de 1989), la CE —altament preocupada pels problemes d'Europa central i 

49. Resolució sobre les relacions económiques i comerciáis entre la CE i l'EFTA, 26 de maig de 1989. 
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oriental— insisteix encara mes en les limitacions institucionals. Partint d'una 
distinció entre conformar decisions (decision-shaping) i prendre decisions 
{decision-making) discutida en una reunió del grup sobre qüestions institu
cionals i legáis, la Comissio fa el següent balang:« la nostra opció preferida 
és una estructura basada en "pilars" EFTA i Comunitat separats pero amb 
una constant osmosi recíproca a través de restad i de decision-shaping 
(conformació de la decisió). Ambdues parts admeten que l'objectiu és as-
solir al final del procés una decisió conjunta que sigui adoptada per consens 
de les Parts Contractants. Per a la Comissio aixó implica que cada part pre
servaría llur autonomía decisoria a través del procés. L'"osmosi" estaría 
assegurada per un órgan conjunt (deis tipus d'un Comité Conjunt) en qué la 
Comunitat seria representada per la Comissio».50 

Sota rimpacte de Pobertura del mur, el Consell Europeu d'Estrasburg 
(desembre de 1989) senyala que les futures negociacions hauran de fer-se 
sobre la base de l'acquis communautairei tenint en compte que les "res-
ponsabilitats de la Comunitat en un període cabdal per Europa" imposen ac-
celerar la marxa vers la unió europea (Conclusions de la Presidencia, apar
táis 1 i 4). 

Tot i que el text citat podría fer pensar en algún canvi substancial, les de
cisions que es preñen a la reunió CE-EFTA del 19 de desembre de 1989 — 
fortament escorades vers les posicions comunitáries— continúen basant-se 
en els principis presentats Pany 1987 a Interlaken i en el marc tragat des de 
feia mesos: 

1) considerar objectius prioritaris: a) la realització de les quatre llibertats, 
a partir de Yacquis communautaire que hom consideri —conjuntament— 
pertinent, la qual cosa permet establir excepcions eventuals per salvaguar
dar interessos fonamentals, i també disposicions transitóries; b) reforgar i 
ampliar la cooperació en d'altres dominis (polítiques horitzontals i d'acom-
panyament); c) reduir les disparitats económiques i socials entre les re-
gions; 

2) assegurar un mecanisme que, tot preservant la plena autonomía de
cisoria respectiva, permetés: a) prendre en consideració la posició de les 
parts per facilitar el consens en les decisions que afecten l'EEE; b) assegu
rar Pefecte directe de les legislacions comunes; c) la vigilancia de la seva 
implementació i el seu control jurisdiccional. 

50. "Comunicado de la Comissio al Consell sobre la futura relació entre la Comunitat i l'EFTA", BrusseHes, 22 de no-
vembre de 1989, citat per Finn Laurssen, op. cit, pág. 320. 
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Al llarg deis treballs i de les reunions realitzades durant el primer semes
tre de 1990 per establir els suposits de les negociacions fináis, la línia de 
conducta de la Comunitat és mou a un doble nivell: fixar condicions irrenun
ciables; escorar els suposits d'acord, el marc negociador, cap a les posi-
cions própies. Peí que fa a les condicions irrenunciables, no hi ha res de 
nou: la naturalesa indestriable deis diferents elements de Yacquis; la neces-
sitat d'evitar desequilibris i la inevitabilitat de crear institucions comunes. 

Les novetats, encara que modestes, apareixen en les idees sobre el 
marc genéric, que prefiguren les directrius negociadores fináis. La CE pro
posa, en primer lloc, Pexistóncia d'una cláusula evolutiva genérica que per-
metés cobrirels aspectes no previstos51 en establir l'acord, un tret que dife
renciaría el futur tractat deis acords d'associació signats per la CE fins al 
moment. 

Peí que fa ais aspectes institucionals, la proposta comunitaria preveu en 
aquell moment: a) un órgan comú ministerial, encarregat de les orientacions 
polítiques, una mena de Consell de l'Espai Económic Europeu, amb 
presencia deis respectius governs i de la Comissió; b) un comité mixte, res
ponsable d'executar les decisions i de la gestió quotidiana; c) órgans encar-
regats de reunir periódicament els parlamentaris i els actors socials d'amb-
dues parts. 

Quant a la presa de decisions, es parteix de la inevitabilitat de comptar 
amb dos processos legislatius separats, tot i que hauran d'arribar a deci
sions gairebé idéntiques. L'establiment de mecanismes ágils d'informació i 
intercanvi de posicions permetria, segons la proposta comunitaria, compar
tir el conformar decisions (decisión shaping) pero no el prendre deci
sions (decisión making). Ara bé, segons la Comissió, en aquests meca
nismes l'EFTA hauria de parlar "amb una sola veu", el que evitaría les 
"reunions a 19" que proposava l'EFTA. 

La vigilancia i control l'assegurarien dues estructures paral-leles, de ca-
dascuna de les parts, i una estructura comuna paritaria. Quant al mecanis-
me jurisdiccional, font de posteriors conflictes, hauria de basar-se en el 
Tribunal de Justicia, al que podrien afegir-se jutges deis estats membres de 
l'EFTA. 

Peí que fa al problema de possible transposició a PEEE de la noció de 
cohesió económica i social, la fórmula és un prodigi d'ambigüitat, i de con-

51. Vegeu Claude Pierre Lucran, "Vers l'espace Économique Européen, l'Europe du deuxiéme cercle", a Révuedu 
Marché Commun, núm. 339, agost-setembre 1990, pp. 527-531, que es segueix per ats detalls de la negociació. 
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flictes: caldrá trobar "solucions apropiades que assegurin l'equilibri en la co
operado de les parts contractants adregat a reduir les disparitats económi-
ques i socials".52 

Com ja hem dit, el mandat i les directrius negociadores que aprova el 
Consell (respectivament, marg i juny de 1990) no alteren les grans línies 
d'actuació ja vistes.53 Ni el problema que plantegen: incrementar la coo
perado i la participado de l'EFTA en el mercat únic, pero sense esten-
dre el mercat comú ni crear una unió duanera, ates que no es preveu ni 
crear una frontera exterior comú ni la supressió total de les barreres inte-
riors. L'EEE seria mes que una área de lliure canvi, donat que els membres 
de l'EFTA hauran d'incorporar part á'acquis communautaire, pero sense 
arribar a la unió duanera. D'acord amb les directrius, a mes, la lliure circula
do s'haurá de limitar ais productes, servéis, capitals i persones originaris de 
les parts contractants. 

Segons aquests supósits, la línia de conducta de la Comunitat durant les 
negociacions consistirá a buscar un text final que estigui entre un acord 
d'associació del tractat de Roma i un acord d'associació {partnership) privi
legiada",54 renunciant a la possibilitat máxima, la plena incorporado a la 
Comunitat i a la CPE. 

Tanmateix, al llarg deis sis primers mesos de negociacions sembla apun
tarse que l'objectiu d'associació privilegiada, forga ambiciós en iniciar-se el 
procés "Delors-Oslo" i coherent amb la prioritat clonada a la profundització, 
podría ser insuficient en la nova conjuntura, a mesura que en l'horitzó post-
1992 ampliado i profundització semblen anar indefugiblement lligades. 

Dit altrament, I'eficacia de l'acord podia minvar d'allargar-se el procés de 
negociado i ratificado, possibilitat gens improbable, com ha dit amb agude-
sa i ironía un funcionari de la Comissió parlant del diáleg CE-EFTA, conti-
nuava la tónica habitual des de 1984, semblant a la forma de menjar deis 
nens: comengar per l'apetitós i agradable i deixar per després el que no ens 
ve de gust.55 

52. Claude Pierre Lucro n, "Vers l'espace Économique Européen, r Euro pe du deuxiéme cercle", op. cit, pág. 530. 
53. Tanmateix, peí que fa a l'organrtzació del procés d'informació i consulta recíproca, s'establí que no fos respon-

sabilitat exclusiva de la Comissió, el que reforcava el paper deis estats membres. 
54. D'acord amb les cinc opcions de possibles resurtáis del procés endegat a Luxemburg establertes per Hellen 

Wallace i Wolfang Wessels. Vegeu H. Wallace, op. c/í.,1991, "Conclusions". 
55. Vegeu E. Hayes, The Internal Market and EFTA as Viewed from Brussels", a F. Laursen (compilador), EFTA 

and the EC: Implications of 1992, Maastricht, European Instituto of Public Administration, 1990, pp. 53-60; citat per F. 
Laurssen, op. cit, pág. 317. 
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2.3 El dilema deis membres de l'EFTA: a qui cedir sobirania? 

Després d'ocupar-nos deis factors que impulsen la formado de l'EEE i 
les línies d'actuació de la CE sobre aixó, ara situarem el focus en els ac
tors externs. Prestarem atenció a la influencia que aquests actors teñen 
en el disseny de les línies d'actuació, pero també a la forma en qué la 
percepció d'aquestes línies influeix en les conductes deis actors extraco-
munitaris i en les eventuals respostes de la Comunitat. 

Abans, pero, cal fer una observado important. En ocupar-nos, básica-
ment, d'una negociado per a establir un acord, l'espai económic europeu, el 
principal actor extern amb capacitat d'influéncia és forgosament l'altra 
part negociadora, l'EFTA. A mes, el fet de negociar potencia l'efecte de re-
troalimentació de les propostes i percepcions respectives. En les etapes fi
náis del període cal considerar també Pinflux, molt menor, d'altres actors eu-
ropeus, en particular els "orfes mediterranis" i alguns paísos de PEst. 

La influencia potencial de PEFTA és doble: la derivada de la seva per
cepció i actuado com a conjunt i l'específica d'alguns deis seus membres. 
La distinció és important car, en haver estat tradicionalment la influencia de 
l'EFTA sobre la CE mes limitada que la inversa, la relleváncia de la postura 
d'algun país individual pot superar de vegades la de Porganització, si mes 
no en marcar un límit máxim. Per exemple, els acords de lliure comerg de 
principis de la década deis setanta eren el límit máxim per Finlandia (país 
neutral i amb una "relació especial" amb l'URSS), i per extensió el sostre de 
l'EFTA, mentre que d'altres paísos neutrals —Austria, Suécia i Suíssa— 
podien haver acceptat fins i tot una unió económica i duanera parcial.56 

En tant que organització, a mes, es veu afectada per tots els problemes 
que planteja la lógica de l'acció col-lectiva: constriccions especifiques, cli-
vatges interns, actituds d'anar per lliure (free-ridei), generado d'interessos 
compartits, etcétera, elements que poden ser emprats pels altres actors 
amb qué qualsevol organització s'interacciona. 

Aquí resulta novament pertinent observar les diferencies entre PEFTA i la 
CE. Així, el menor grau d'integració deis paísos de PEFTA está relacionat 
amb tres factors presents des de la seva creació: la falta de contingüitat 
geográfica, les diferencies d'estructura económica i l'existéncia de tradi-
cions de política exterior forga diferents, malgrat compartir una cultura polí-

56. Vegeu Harto Hakovirta, East-West Conflict and European Neutrality, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 130 i ss; 
també Thomas Pedersen "EC-EFTA realtions: in search of a new partnership", op. dt, pág. 107. 
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tica procliu a la cooperado i el Iliure canvi.57 Existia, pero, un subgrup torga 
cohesionat, el nórdic, amb mecanismes institucionalitzats sofisticats com el 
Consell Nórdic. 

Algún d'aquests factors tins i tot está en situació mes desfavorable du-
rant el període estudiat que en moments anteriors, com el percentatge d'ex-
portacions intra-grup, un estímul per agregar voluntáis. L'any 1959 era del 
11,1%; l'any 1972 (abans d'establir-se acords bilaterals amb la CE), del 
19,9%; del 14,1 el 1988. Aqüestes i d'altres dades mostren, com diu 
Philippe G. Nell, que 30 anys després de la seva creació "la importancia re
lativa de l'EFTA com a sortida de mercat només s'ha incrementat substan-
cialment per a Finlandia, i en menor mesura per a Suécia".58 

D'aquí, de la contracció del comerg intra-grup, arrenca la principal contri-
bució de l'EFTA al procés iniciat a Luxemburg, haver-lo generat, d'acord 
amb la pauta ja esmentada que la pressió i l'impuls per al diáleg CE-EFTA 
provenen sempre de l'EFTA. L'impuls originan en aquest cas fou anterior a 
la dinámica del mercat únic, el repte tecnológic que plantejaven alguns paí-
sos asiátics i les respostes comunitáries com el primer programa-marc tec
nológic (1983), molt ben rebut per paísos com Suécia. D'aquí que l'EFTA in
terpretes la idea d'un EEE com la creació d'«un genuí mercat domestic 
europeo-occidental per a béns industriáis» (Declarado de Visby, maig de 
1984). 

A partir d'aleshores, actuacions i percepcions d'ambdós actors s'entorto-
lliguen: l'EFTA "dicta" a la CE la idea d'una millor relació entre ambdues or-
ganitzacions; la CE la concreta en un EEE i la vincula al mercat únic, un 
tema que l'EFTA i les seves forces polítiques socials percebien (de forma 
desigual) amb expectació i neguit entre 1986 i 1988 per tres raons: 

a) la por a la discriminado relativa, que preocupava especialment a em-
preses influents [Ericsson, Asea Brown Boweri o Nestle], que iniciaren polí
tiques de compres i d'instal-lació ais paTsos comunitaris de forma quasi 
compulsiva; 

b) el neguit d'acabar passant per l'adregador deis régims, regles i están-
dards de la CE, atesa la lógica del mercat, sense poder intervenir de cap 
manera en llur establiment; 

c) la preocupació d'lslándia i Noruega (membres de l'EFTA i de PAlianga 

57. Si apliquem a I'Europa deis Sis els tres factors és fácil percebre les diferencies. 
58. Vegeu Philippe G. Nell, "EFTA in the 1990s: The Search for a New Identity", a Journal of Common Market 

Studies, vol. XXXVIII, 1990, núm. 4, pág. 329. 
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Atlántica) que el reforgament de la cooperado política europea desplaces 
els temes de seguretat vers Tarea de la CE, allunyant-los del nucli decisio-
nal. 

El nou momentumde la CE coHocá PEFTA en una situació d'ambivalén-
cia: la interpretació de PEEE a la manera de la Declarado de Visby, en ter
mes d'«status quo plus»,59 es revelava insuficient, pero les reticéncies tra
dicional a pensar en la possibilitat de cedir competéncies a una instancia 
supranacional eren encara molt fortes, almenys fins 1989. 

Així les coses, la urgencia de reaccionar davant el mercat únic i adaptar-
s'hi estimula les línies de fractura, els clivatges, en fundó d'interessos na-
cionals o grupals a fináis de 1987. En primer lloc, respecte d'una eventual 
modificado de la Convenció d'Estocolm per reforgar els poders de Pes-
tructura institucional, fins aleshores reduída a un únic órgan, el Consell (un 
eos diplomátic permanent format pels representants deis governs respec-
tius), que havia creat un Secretariat i una serie d'organismes subsidiaris, en 
particular comités. 

En segon lloc i fonamental, a propósit d'un eventual ingrés en la 
Comunitat Europea. Austria era el país mes procliu a Padhesió; el canceller 
Vranitzky anuncia el 5 de juliol de 1988 que el seu govern resoldria el tema 
Pany següent i que entre les opcions figurava Pingrés.60 Suíssa, al contrari, 
ocupava la posició antagónica. Deis tres escenaris que contemplava en 
aquell moment —marginalització, adhesió i canvi en la continuítat-, Púnic 
que rebutjava clarament era el de Padhesió,61 malgrat que Suíssa estava 
iniciant un procés d'adaptació al mercat interior. A prop de SuTssa en la ne
gativa a considerar Padhesió se situaven, encara que amb argumentacions 
diferents, Islándia i Finlandia. 

Noruega i Suécia, altrament atretes per Padhesió, es mantenien en una 
posició intermedia per raons de política interna i per fidelitat a la cooperació 
internórdica, tan intensa en totes les esteres des de la II Guerra Mundial que 
el qualificatiu de "comunitat" té en el seu cas significado precisa i literal. De 
fet, des de 1988 el Consell Nórdic de Ministres havia demanat una respos-
ta concertada ais reptes de 199262 i havia endegat diverses iniciatives con-

59. Segons formulado de Wolfang Wessels i Helen Wallace, "Conclusions", a H. Wallace, op. cit, pág. 273. 
60. Vegeu Paul Luip, "Austria", a H. Wallace, op. cit., pp. 129. Per a la postura austríaca al llarg del procés vegeu 

també: A. Moeck (ministre federal d'Afers Exteriors), "Austria in a changing Europe", a The World Today, 1990, vol. LXI; 
també "L'Autnche, partenaire naturef de la Communaute europeenne", a Révue du Marché Commun, 1990, núm. 333, 
pp. 3-7. 

61. Vegeu Par Alice Landau, "Suisse-Communauté Europeenne: la fin d'une époque?", a Révue du Marché 
Commun, 1991, juliol-agost, pp. 558 i ss. 

62. Vegeu la referencia a Th. Pedersen, "EC-EFTA relations: in search of new partnsership", op. cit, pág. 111, nota 15. 

77 



cretes com el programa NORDPLUS, el paral-lel nórdic al programa ERAS-
MUS (tardor de 1988). Tanmateix, la complicada estrategia sueca, tous 
azimuts, podia interpretar-se com una fase exploratoria subsceptible d'ex-
perimentar canvis: "desenvoluparem la cooperació nórdica, reforgarem 
rEFTA al mateix temps que ampliarem i profunditzarem la cooperació amb 
la CE fins allá on siguí compatible amb la nostra política de neutralitat".63 

La disposició a reforgar I'estructura institucional i el debat sobre l'eventual 
adhesió son a la base de la combinado d'estímul positiu i dissuasíó que ca
racteriza la proposta Delors, que provoca especulacions i lectures diverses 
entre els membres de rEFTA. Al costat del que es percebe com innovador 
(estructurar la relació a un nou nivell), un pas del discurs de Delors sembla-
va destinat a Austria: "la Comunitat está (...) en el camí d'esdevenir una unió 
política que impliqui una cooperació mes estreta en el terreny de la política 
exterior i de seguretat. El contráete de casament és indisoluble (...) Resulta 
extraordináriament difícil, dins d'aquesta unió omniabarcadora, permetre 
Peleció del menú". 

En discutir la resposta tornaren a manifestar-se els clivatges i els sostres 
deis membres respectius. Malgrat els esforgos de la presidencia noruega, 
els paísos de rEFTA no arribaren a posar-se d'acord sobre una proposta 
per a una unió duanera. La insistencia deis austríacs en deixar oberta la via 
bilateral (és a dir, el camí de la seva adhesió)64 i la negativa suíssa a ac-
ceptar elements clarament supranacionals en foren les causes principáis, 
sense oblidar dificultats objectives com els productes agrícoles.65 

Tanmateix, tots els membres coincidiren en la necessitat de reduir l'asi-
metria de l'EFTA respecte de la CE, incloent la revisió de la Convenció 
d'Estocolm, una asimetría amb tres nutrients: 

1) la vulnerabilitat de l'EFTA a l'impacte extraterritorial de la legislado co
munitaria i la incapacitat de digerir-la mitjangant procediments bilaterals; 

2) la falta d'una base sólida que permetés negociar des de posicions de 
torga, capag d'aconseguir que la Comunitat se sentís pressionada. El mer-
cat ampli i la balanga comercial positiva que adduíen al seu favor els mem
bres de l'EFTA no podien considerar-se com a tais, atesa la seva de-

63. Kbmm/fed//©WíV1988: 43, del 20 de juny de 1988, citat a Carl-Einar Stalvant/Carl Hamirton, "Sweden", a H. 
Wallace, op. dt., pág. 205. 

64. El 17 d'abril de 1989 inicia el procos d'autorització parlamentaria per presentar la petició d'adhesió. El 4 de juliol 
de 1989 el Consell de Ministres aprová la carta que el ministre Mock presentaría a Brussel-les (17 de juliol), carta que 
explicitava la voluntat austríaca de mantenir el seu estatus de neutralitat permanent. la fi de la guerra freda i l'evolució 
de l'antic bloc de l'Est jugaría a poc a poc al seu favor, en diluir progressivament el sentit —i els obstadas— de la pos
tura de neutralitat. 

65. Vegeu Th. Pedersen, "EC-EFTA relations: in search of a new parnership", op. dt, pág. 105. 
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pendencia económica i la impossibilitat de negar o restringir fortament els 
accessos ais mercats a la CE per manca de destins alternatius; 

3) la major unitat i consistencia del eos negociador de la Comunitat (la 
Comissió, amb intervencions esporádiques del Consell, d'algun estat mem-
bre i del Parlament Europeu) enfront del de I'EFTA (els respectius ministres 
de comerg i els seus gabinets, amb un rol modest del Secretariat, ateses les 
constriccions de la Convenció d'Estocolm). 

Els dos primers nutrients podien interpretar-se com constrenyiments de 
partida, d'aquí que I'EFTA es centres en el tercer, mirant de contrarestar-lo 
en tres sentits simultanis, tots ells en la línia de reforgar el seu paper de 
grup. Primer, acceptació rápida de la proposta. Segon, establiment pro-
gressiu d'una opinió comuna a propósit de la concreció a donar a la noció 
d'una "relació mes estructurada", que serví d'estímul per buscar una major 
cohesió interna, amb bons resultáis tot i que mai no aconseguí eliminar la 
visibilitat deis perfils i preferéncies deis governs individuáis. Tercer, debat 
sobre el paper i estructura de qué s'hauria de dotar PEFTA en el futur. 

Novament trobem una clara seqüéncia d'estímuls i respostes. Així, la 
pretensió comunitaria que I'EFTA potencies la seva estructura i atorgués no
ves competéncies ais seus órgans rep una resposta cauta pero afirmativa: 
les declaracions deis caps deis executius de I'EFTA (Oslo, 15 de maig de 
1989) mostren predisposició a acceptar una transferencia limitada de so-
birania deis Estats a l'organització. A canvi, pero, de concessions de la 
Comunitat que permetessin parlar d'un EEE dinámic i homogeni, fonamen-
tat en regles comunes i condicions de competencia iguals, i amb un cert po
der de co-decisió. 

S'explicitava així que el dilema ja no era si cedir o no una parí de la 
sobiranía, sino a qui cedir-la, a I'EFTA o a la Comunitat. Les decisions 
es prendrien per consens de la Comunitat i els paísos de I'EFTA "expres-
sant-se amb una sola veu", pero amb la possibilitat de buscar mecanismes 
d'arbitratge respectuosos amb el dret a intervenir deis legisladors deis res
pectius paísos de I'EFTA. 

Les negociacions, preparatóries i formáis, provocaren noves disfuncions 
perceptives, que en alguns casos motivaren posteriors ajustaments de les 
posicions comunitáries. Especialment significatius foren els problemes ge-
nerats per la petició de la CE que I'EFTA senyalés les parts de Vacquis co-
munitari que considerava problemátiques, susceptibles d'exigir un examen 
mes detallat en el procés negociador. L'EFTA ho féu d'una forma molt meti
culosa, en forma d'una llarga Mista de temes a discutir i considerar, en bona 
part a causa de la voluntat d'alguns deis seus membres de realitzar gran 
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parí del treball que comportaría demanar la plena integrado a la CE. 
Alguns deis Dotze ho varen interpretar, pero, com una llista de les exemp-
cions a qué aspiraven PEFTA i els seus membres, quelcom allunyat de la 
realitat.66 

En d'altres casos—estructura institucional, cohesió social i económi
ca—,67 les discrepáncies entre les conductes d'ambdues parts i les percep-
cions respectives es compliquen encara mes pels clivatges existents a amb-
dues organitzacions. L'EFTA percebe major rigidesa en les qüestions 
institucionals per part de la Comissió, o fins i tot del Parlament Europeu, que 
d'alguns estats comunitaris, com Dinamarca o Gran Bretanya, els paísos 
mes proclius a l'entesa amb rEFTA. 

Hom podría dir, per últim, que la comprovació —i utilització en benefici 
propi— de la complicado decisional de la CE, i en concret el ampli joc d'ór-
gans utilitzables com a escenaris de regateig que permetia I'estructura ins
titucional de la Comunitat, no esperoná els afanys de reformar en profundi-
tat la Convenció d'Estocolm. Resulta ¡Ilustrativa peí que fa a aixó la 
trajectória de la qüestió de la cohesió social, plantejada en termes de trans
ferencia de recursos. Després de diverses reticéncies, els negociadors de 
rEFTA estaven disposats a parlar-ne, pero la Comissió es mostrava reticent 
per mor de les implicacions institucionals que plantejaria ("si paguem, tenim 
dret a saber qué es fa amb els diners") un tema que havia obert un front de 
batalla intracomunitari altament important. 

En síntesi, a mesura que les negociacions es complicaven i prenien 
cada cop mes temps, esforgos i contrapartides, semblava evidenciar-se 
una paradoxa: l'objectiu de concloure i ratificar un acord sobre un es-
pai económic europeo-occidental abans de l'entrada en vigor del mer-
cat únic, un intent d'evitar la sobrecárrega administrativa d'unes ne
gociacions d'adhesió abans de 1993, havia res u I tat menys ciar i fácil 
del pensat i, a mes, de teñir éxit podia acabar generant una estructura 
paral-lela igualment gravosa des del punt de vista adminístratiu. A 
mes, la temuda reacció en cadena causada per la sol-licitud d'adhesió aus
tríaca comengava a fer-se realitat. Al llarg de 1990 Noruega, Suécia, 
Finlandia, i fins i tot SuTssa, manifestaren una major disponibilitat ademanar 
Cadhesió. 

66. Vegeu W. Wessels i H. Wallace, "Conclusions", op. át, pág. 279. 
67. "Reducció de les disparítats económiques i socials entre les regióos", segons la terminología deis comunicáis 

conjunts. 
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Mes enllá deis membres de PEFTA, els actors extracomunitaris mes in-
fluents en el debat sobre l'espai económic europeu i el dilema ampliado 
versus profundització son els paísos d'Europa central i oriental i la Unió 
Soviética. 

Malgrat que Malta i Xipre, país singular en la mesura en qué disposa 
d'un acord del tipus unió duanera per ais béns i servéis pero no per a I'agri
cultura, demanaran la seva adhesió a la CE durant 1990, la seva decisió no 
provoca per se un canvi d'actitud sensible de la Comunitat. 

Ates que ens ocuparem deis components de Pantic bloc de Test in ex
tenso al capítol 3, només destacarem dos fenómens. En primer lloc, que els 
canvis en aquests paTsos impliquen una forta pressió per a l'EFTA, malgrat 
que els interessos comerciáis i económics deis seus membres amb els paí
sos de l'antic CAEM son a la fi del període estudiat limitáis i, un cop mes, 
molt diferents entre si (l'any 1989 el mercat del CAEM representava el 17% 
de les exportacions finlandeses, el 7% de les austriaques i només el 1,4% 
de les suísses). 

L'EFTA rebé a propósit de PEst una pressió de procedencia triple: de 
POest, de PEst i del diáleg Est-Oest.68 Peí que fa a POest, el mes significatiu 
és el nombre d'intervencions escrites que a partir de Pestiu de 1989 dema-
nen que PEFTA s'obri ais paísos d'Europa central, acceptant-los com a 
membres.69 Al principi, els raonaments justificadors argumenten que la neu-
tralitat de bona part deis membres de l'EFTA podría fer-la atractiva pels 
"nous europeus", en procés de separació de Moscou; a mesura que s'acce-
lerin els esdeveniments, Pargumentació sostindrá que l'EFTA pot jugar un 
paper important en acollir o donar suport a certs paísos de PEst, proposant 
Pacceptació com a membres d'alguns d'ells. La RFA en concret exercirá a 
partir de la primavera de 1989 pressions diplomátiques demanant que s'ad-
meti lugoslávia, Polonia i Hongria (paísos que en algún moment recent han 
demanat Padhesió a PEFTA).70 

Des de PEst, a mes de les ja comentades demandes d'acostament o ad
hesió deis paísos pioners en les reformes, destaquen les nombrases re-
feréncies a la cooperado procedents de Moscou. Per exemple, el célebre 
discurs de Gorbatxov davant del Consell d'Europa en qué explícita Paban-
donament de la doctrina de soberanía limitada (julio! de 1989), conté dues 

68. Iver B. Neumann, 'The Problems of an all-european role for ERA", a Journal of Common Market Studies, vol. 
XXXVIII, 1990, núm. 4, pag. 359-367. 

69. Alguns d'ells vinculats a Ea Comissió o al canceller Kóhl, vegeu les referéncies contingudes a I. Neumann, op. cit. 
pág. 364. 

70. Vegeu Neumann, op. cit., pág. 365. 
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referóncies a l'EFTA, lligades a Pestabliment d'una relació entre l'EFTA i el 
CAEM semblant a la iniciada amb la CE l'any 1988 (amb relacions bilaterals 
i multilateral). 

Per últim la pressió, mes estructural, derivada de la fluídesa i intensifi
cado del diáleg Est-Oest, está lligada a l'extensió vers l'EFTA de les ex-
pectatives i demandes que des de PEst ja es feien a la Comunitat (amb cla
res implicacions polítiques i económiques). El fenomen, d'altra banda, ja 
era observable al Consell d'Europa, amb la proliferacio de paísos de l'Est 
amb estatus d'observador. Finalment, la fi de la guerra freda i la pérdua de 
poder de l'URSS provocaran també la progressiva difuminació del fona-
ment de la neutralitat de nombrosos paísos de PEFTA, i per tant del com-
portament peculiar en termes comerciáis i de política exterior d'un país 
com Finlandia. 

Globalment, totes tres pressions convergeixen en la demanda que Por-
ganització desenvolupi alguns tipus de paper paneuropeu. L'EFTA re
accionará de forma col-lectiva, mandatant el Consell per estudiar formes 
adients i reciproques de cooperado71 (adhesió, acord d'associació...), quel-
com rebut amb interés pels paísos de l'Est, si mes no com a fase transitoria 
a l'espera d'estar en condicions d'ingressar en la CE. 

Abans, pero, hem dit que parlaríem de dos fenómens a propósit de la in
fluencia d'actors extracomunitaris diferents deis membres de l'EFTA. El se-
gon és, óbviament, Pimpacte deis canvis a l'Est i de Pevolució de la relació 
entre aquests paísos i l'EFTA sobre la Comunitat. De moment n'hi haurá 
prou amb senyalar que aixó afecta el gran disseny, en esdevenir alguns 
d'ells (després d'una pressió intensa d'estats com Hongria) el tercer cercle o 
estructura de la nova arquitectura continental. Aixó portará la Comunitat a 
iniciar negociacions amb Hongria, Polonia i Txecoslováquia per concloure 
"acords europeus" (una associació política d'objectius múltiples). 

Tot i que, com ja hem dit, alguns pensaren en la possibilitat d'incloure 
aquests paísos en PEFTA, a mig termini Pimpacte mes dar de Pevolució deis 
paísos de l'antiga Europa de PEst fou donar un nou impuls a les negocia
cions CE-EFTA sobre PEEE. A poc a poc s'aná imposant una constatado: 
l'eventual acord final entre ambdues parts no podría extrapolar-se, al-
menys en una primera fase, a paísos com els d'Europa central i oriental, 
amb economies i sistemes polítics encara frágils i tendres. 

Lespai económic europeu está pensat per economies forga desenvolu-

71. EFTA Bulletin, 4/1989-1/1990, pág. 4. 
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pades i sofisticades, amb una base tecnológica solida i un sector de servéis 
dinámic i important, economies que no son ni de bon tros les úniques exis-
tents a la CE, peí que els successius avengos vers la realització d'un EEE 
despertá els clivatges i competencia d'interessos habituáis al si de la 
Comunitat. 

2.4 Interessos nacionals en competencia: fractura Nord/Sud entre 
els Dotze i cultura política 

La concreció de la noció d'EEE i el desenvolupament de les converses 
per tal d'establir-lo han generat debats i negociacions al si de la CE i, con-
seqüentment, la contraposició d'interessos comuns i interessos específics 
deis estats membres, és a dir, clivatges entre interessos nacionals. 

En abordar-los cal partir del que ja hem apuntat: el diáleg amb PEFTA, 
sorgit d'un reflex d'acostament mutu i de l'intent d'incrementar les expor-
tacions, és un tema amb un perfil d'atenció intracomunitária comparativa-
ment baix, un mitjá mes que un objectiu per sef

72 inseparable del debat 
ampliado versus profundització i de consideracions mes generáis a 
propósit del futur de la Comunitat. El principal interés comú de la CE en 
l'EEE era combinar la promoció de la innovació tecnológica amb les temp-
tatives de crear economies d'escala a través de la liberalitzacio interna 
d'una zona ja molt interpenetrada económicament. Aixó podia teñir un 
efecte polític addicional: retardar la considerado de possibles demandes 
d'adhesió. 

D'aixó se'n deriven dues constatacions: a) que no hi ha fractures cabdals 
atribuíbles exclusivamenta l'EEE; b) que bona part deis clivatges i interes
sos concurrents es vinculen a d'altres assumptes (models d'integració, si
tuado económica del país, cohesió económica i social) i es manifesten 
dins un marc de coalicions i compromisos de mes llarg abast (comuni-
taris i extracomunitaris), el que Philippe de Schoutheete ha anomenat sub-
sistemes.73 

Comengarem, dones, per precisar la noció de subsistema i identificar-ne 
els pertinents. Després ens ocuparem de les qüestions entorn de les quals 

72. Vegeu Thomas Pedersen, The Wide Western Europe: EC Policy Towards the EFTA Countríes, Londres, RIIA 
(Chatam House), Discussion Papers núm. 10,1988. 

73. Vegeu Philippe de Schoutheete, The European Community and ¡ts Sub-systems", a W. Wallace (compilador), 
The Dynamics..., op. cit, pp. 106-24. 
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s'articulen els clivatges a propósit de l'EEE i de les agrupacions de paísos 
que en resulten, i també d'alguns paísos específics. 

Un subsistema és una situació en qué una alianga entre estats esdevé 
opció estratégica, compromís amb un objectiu a llarg termini. En fer-ho, els 
protagonistes persegueixen determinats objectius o interessos específics74. 
En el cas de la Comunitat el perseguit pot ser: mantenir algún tipus de lide-
ratge coHectiu o "directori" (eix franco-alemany); maximitzar la capacitat 
d'influéncia per preservar i gestionar certes posicions aconseguides amb 
anterioritat (una de les funcions del subsistema Benelux); o, permetre 
l'aveng en determinats temes quan no tothom está en disposició de seguir 
el ritme (situacions de "dues velocitats" o "geometría variable", per exemple 
l'acord de Schengen).75 

Per al cas de l'EEE resulten pertinents alguns subsistemes comunitaris 
que es remunten ais orígens de la CE, lligats al paper de motor del procés 
d'integració (eix franco-alemany) o a la defensa de postures sovint molt pro-
comunitáries (Benelux). El mateix s'esdevé amb la cooperado nórdica (a la 
qual pertany un deis Dotze, Dinamarca), un subsistema en el context 
d'Europa occidental,76 que es distingeix per abastar ámbits culturáis, polí-
tics, socials i económics. També cal senyalar que el rebuig de la Gran 
Bretanya a buscar socis privilegiáis amb els quals comprometre's en ac-
cions ambiciases a llarg termini en la política europea, constatable des de la 
década deis cinquanta,77 no implica renuncia a exercir la influencia ni a es-
tablir aliances mes puntuáis. 

Dues son les qüestions entorn de les quals s'articulen els clivatges: 
a) la naturalesa i grau d'inclinació de cadascun deis Dotze a incre

mentar la cooperado amb l'EFTA en la direcció de l'EEE; 
b) les compensacions que hom demana o espera aconseguir. 
La naturalesa i grau de la disposició a incrementar la cooperació amb 

l'EFTA ve determinada per dos factors interrelacionats, la postura respecte 
de les opcions Hiurecanvisme/proteccionisme i cooperació/integració, i els 
interessos económics específics de cada país. 

74. La qual cosa implica cinc condicions, segons Schoutheete, op. cit, pág. 108: una relació especial; persistencia; 
un cert grau de formalització (de naturalesa no necessáriament jurídica); efectivitat; i acceptació (encara que no agra-
di) per part de la resta d'estats. 

75. Establert el 14 de juny de 1985 entre Alemanya, Franca i els paísos del Benelux, comporta va un compromís per 
abolir gradualment els controls fronterers entre els seus signatarís, el que implicava també l'harmonització de la legis
lado a propósit de temes com drogues, explosius o armes. 

76. Vegeu Carl-Einar Stalvant, "Nordic Cooperation" a William Wallace, op. cit., pp. 125-140. També Kejell-Olof Feldt 
(ministre de Finances suec), "Nordic Cooperation", a European Affairs, 1989, núm. 4, pp. 94-98. 

77. Vegeu Schoutheete, op. cit, pág. 121. 
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La proclivitat peí lliurecanvisme combina arrels históriques, valors i cultu
ra ético-política dominant i importancia del comerg exterior en Pactivitat 
económica del país. D'aquí la preferencia per solucions lliurecanvistes de 
páísos amb tradició d'estat comercial78 dilatada (Paísos Baixos des de fa 
segles; Gran Bretanya des de la revolució industrial) o mes recent 
(Alemanya), d'aquells en qué el creixement espectacular de les darreres dé-
cades ha estat paraMel a l'increment del percentatge del seu comerg exte
rior respecte del PIB (Suíssa, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suécia) i, de 
forma mes general, de les comunitats que comparteixen valors ético-polítics 
vinculats al protestantisme (la disciplina capitalista de l'estalvi, la reinversió 
i l'exigéncia professional de qué parla Max Weber o cert rebuig a les solu
cions dirigistes). Es tracta dones d'una opció en qué coincideixen membres 
de l'EFTA i alguns páísos comunitaris. 

Peí que fa al proteccionisme, les explicacions poden diferir forga. En el 
cas d'un "Gran" com Franga, el compromís amb polítiques "neomercantilis-
tes" está lligat al pósit deixat per Pexperiéncia d'una modernització industrial 
dirigida per l'estat i justificada en termes d'interés nacional, i també al fet de 
ser el membre comunitari del Grup deis Set amb un percentatge mes alt de 
comerg intra-CE.79 En el cas de Portugal o Espanya, la simpatía per solu
cions proteccionistes, que ha fet que en alguns contenciosos vinculats a la 
conducta comercial de la CE (la reciprocitat bancária o els cotxes japone-
sos) s'arrenglerin al costat de Franga, deriva de la fragilitat de la seva situa
do económica, en prócés d'adaptació paral-lela a l'adhesió i al mercat únic. 

Quant a l'opció cooperació/integració a propósit del model de construcció 
europea, els creadors de l'EFTA (nórdics, Suíssa, Austria, Gran Bretanya, 
Portugal) rebutjaren les solucions supranacionals i s'inclinaren per la coo
perado intergovemamental i per prioritzar la gestió comuna d'interessos só-
cio-económics (lliure comerg de béns industriáis). Durant el període estu-
diat, tots aquests páísos mantenien, amb independencia de pertanyer a 
l'EFTA o a la CE, en bona part llurs preferéncies iniciáis (llevat d'Áustria). 
D'entre els membres originaris de la CE, els que tradicionalment mantenen 
la posició mes favorable a la integrado i a la profundització de la Comunitat 
serán els páísos del Benelux, el que fará que en el relatiu a l'EEE (en parti
cular temes legáis i institucionals) coincideixin amb la Comissió. 

El segon determinant assenyalat son els interessos económics nacio-

78. Vegeu R. Rosecrance, La expansión del estado comercial, Madrid, Alianza, 1987 (ed. original de 1986). 
79. El 63 % l'any 1988, en front del 58% d'ltália, el 54% de la RFA o el 49% de la Gran Bretanya. Ordinalment, 

Franga era el mateix any el cinqué país per importancia del seu comerg intracomunitari. 
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nals, punt en el qual trobem importants divergéncies. En primer lloc, la in
terdependencia económica CE-EFTA no afecta igual a tots els pa'ísos.80 Del 
total del comer? comunitari amb l'EFTA, l'alemany (RFA) representa el 
40%, el británic el 15%, i el francés i italiá el 10% en cada cas. Encara 
son mes indicatius els percentatges per paísos: un 40% del comerg danés 
va cap a paísos de l'EFTA, per un 30% de l'alemany, un 20% del británic i 
entre un 15% i un 20% en el cas de Franga i Italia. Per últim, si només con-
siderem les exportacions (vegeu taula 3), destaquen el 25% de Dinamarca, 
el 16% de la RFA, el 11% de Portugal, el 10% d'ltália i el 8% de la Gran 
Bretanya. 

També varien molt, en segon lloc, la situació económica de cadascun 
deis Dotze i el grau de benestar económic i social existent a les diverses re-
gions o grups de la Comunitat, fins al punt d'existir una clara fractura 
Nord/Sud. La perspectiva d'obrir el mercat a economies competitives com 
les de l'EFTA, amb indicadors de benestar superiors ais de la mitjana co
munitaria, reforga la preocupado deis paísos mes desavantatjats a propósit 
d'aquesta fractura, de manera que la "cohesió económica i social"81 esdevé 
no sois objectiu comunitari (Títol V del tractat CEE, introduít per l'AU), sino 
també base negociadora. 

Si, finalment, considerem plegats els dos determinants, tradicions políti
co-culturáis i interessos economies, podem establir tres agrupacions de 
paísos,82 ordenats de major a menor disponibilitat envers l'EEE, encara que 
amb posicions diferenciades al seu interior. 

Tenim en primer lloc, el grup mes partidari de fomentar la cooperado al 
llarg del període estudiat, els que podríem anomenar mes "EFTA-positius": 
la República Federal d'Alemanya, Dinamarca, la Gran Bretanya i Holanda, 
molt particularment els dos primers (ateses les especiáis vinculacions de la 
RFA amb Austria i de Dinamarca amb la comunitat nórdica). Malgrat que les 
raons i estratégies respectives son forga diferents, la cooperació amb 
l'EFTA es percep sempre com una necessitat política i una oportunitat 
económica. 

A la RFA, un país exportador per exceHéncia, l'EEE li resultava económi-

80. Vegeu Per Magnus Wijkman, "Paneros of production and trade", a W. Wallace, op. cit., pp. 89-105. 
81. Definida precisament com "el grau fins al qual resulten políticament i soctalment tolerables les desiguartats en el 

benestar económic i social entre diferents regions o grups de la Comunitat", I. Begg/D. Mayes, Una nueva estrategia 
para la cohesión económica y social después de 1992, Luxemburg, Direcció General d'Estudis del Paríament Europeu, 
1992, pág. 13. 

82. Per a les postures deis principáis protagonistas seguirem el treball de Thomas Pedersen, "Community attitudes 
and interests", a W. Wallace, op. cit pp. 109-124. 
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Taula 3. 
Exportacions a l'EFTA i valor percentual de les exportacions 

% exportacions a % PIB corresponent 
País membres EFTA (1987) a les exportacions (1987) 

Bélg-Lux. 5,9 ± 52 

Dinamarca 25,0 ± 28 

Espanya 4,5 ±12 
Franga 7,6 ±16 

Grecia 4,8 ±14 

Irlanda 5,8 ± 54 

Italia 9,9 ±15 
P.Baixos 6,8 ±43 

Portugal 11,6 ±24 

G.Bretanya 8,4 ±19 

RFA 16,7 ±26 

Font: Eurostat, OCDE i Magnus Wijkman, op. cit 

cament beneficios de totes passades, fins i tot en el cas que hagués pres for
ma d'unió duanera. Peí que fa a la necessitat política, el clima de distensió 
reforgada a principis del període estudiat feia especialment atractiva per 
Bonn la possibilitat d'enfortir els lligams amb Europa de l'Est, objectiu al qual 
podia contribuir que l'EFTA assumís funcions mes paneuropees83 o bé l'ac-
tuació d'alguns deis seus membres neutrals, sobretot Austria. D'aquí que 
dins de l'EEE i abans de l'obertura del mur, la RFA "reserves" a Austria, país 
amb trets económics forga semblants ais alemanys (taxa d'inflació forga bai-
xa, balanga exterior equilibrada i tradicio de regles liberáis per al moviment 
de capitals), el paper de pont entre la RFA i Europa central i oriental. 

En el cas de la Gran Bretanya, Poportunitat económica (menor que en 
el cas de la RFA o de Dinamarca) resulta menys decisiva que les se-
güents consideracions polítiques. En primer lloc, la persistencia, conve-
nientment adaptada ais temps, d'una de les motivacions que l'havien im
pulsada a crear i liderar l'EFTA durant els anys cinquanta, "treballar en la 
direccio d'una associacio multilateral que englobes tots els membres de 

83. Vegeu l'article, de Holger Schmieding (Universitat de Kiel), "A Concept for a Pan-European Eeconomic 
Integrations", a European Affairs, 1989, núm. 3, pp. 33-38. 
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POECE"84. En segon lloc, l'oportunitat de millorar les relacions amb la RFA 
i, de passada, soscavar l'eix París-Bonn. En tercer la possibilitat d'alterar — 
de concretar-se PEEE i cooperar estretament amb els paísos nórdics— la 
política de coalicions, allunyant la CE de temptacions supranacionals i es-
corant-la vers les postures intergovernamentals. Seria, a mes, una forma in
directa d'ajustar comptes amb la percepció d'assumir sempre amb retard 
les postures majoritáries de la CE (amb les iróniques paraules d'un di-
plomátic anglés, "els británics parlaven de Mercat Comú quan d'altres ja 
deien Comunitat Europea. Ara que diuen Comunitat, d'altres ja parlen 
d'Unió Europea").85 Raonaments semblants, contrarestar Pimpuls favorable 
a l'aprofundiment de la unió política i económica, son a la base de la dispo-
nibilitat británica a acceptar una ampliado, preferentment vers Noruega o — 
després de la caiguda del mur— cap a Europa central. 

El cas de Dinamarca és inseparable de la seva pertinenga al subsistema 
nordic i, per tant, de la seva situado peculiar a la CE, a la qual s'incorpora 
per raons exclusivament económiques86 (un cálcul de guanys, com mostra 
que encara avui dia treguin diners de la política agrícola comuna) i sense re
nunciar al seu lligam amb la comunitat nórdica, a la qual adrega el 22% de 
les seves exportacions. En promoure PEEE persegueix encara ambdós ob-
jectius i sobretot continuar exercint els papers de "ponf i "intérpret polític"87 

entre els paísos nórdics i la CE, forga rendibles pels danesos, fins al punt 
d'esdevenir alguns cops instruments de regateig (bargaining chips) en els 
debats comunitaris. 

A mitjans deis anys vuitanta, en un moment en qué els contactes entre 
els paísos nórdics i BrusseHes s'havien multiplicat i quan —a nivell de polí
tica danesa— el tema de la CE s'havia despolititzat forga després del segon 
referéndum sobre la CE,88 Dinamarca perseguía un doble benefici: a) resol-
dre un contenciós intra-nórdic, el perill d'haver de reintroduir el control de 
passaports en la frontera sueca, perímetre extern del mercat únic en desa-
paréixer les fronteres comunitáries internes; b) defensar la futura ampliado 
de la CE, per tal de disposar d'una major presencia nórdica, vehicle per un 

84. Board of Trade Journal, 5 de juny de 1958, citat per C. Archer, op. cit, pág. 122. Naturalment, l'any 1988 POECE 
hauría de substituir-se per Europa occidental. 

85. Mark Lyall Grant, "L'union politique européenne: un point de vue britannique", a Défense Nationale, juny de 1991, 
pág. 97. 

86. Vegeu Christian Thune, 'The relationship between the Nordic Countries and the EEC", a Integrado Europea, 
1990, núm. 7, pág. 43 [monográfic dedicat a "Els paísos nórdics davant la Comunitat Europea"]. 

87. Els qualificatius ("brídge-builder i upolitícal interpretef) son de Thomas Pedersen, op. dt, pág. 115, que els man-
lleva a Tove-Lise Schou i Christian Thune per al primer i a Jorgen Orstrom Moller per al segon. 

88. El govern danés decidí sotmetre a consulta l'any 1986 si Dinamarca havia de ratificar o no l'AU, consulta que 
guanyá la postura governamental malgrat la campanya contraria del partit opositor, el socialdemócrata. 
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eventual "front del rebuig" a propósit de temes com la política mediambien-
tal o la política exterior deis Dotze. Tanmateix, Pevolució deis esdeveni-
ments a partir de la caiguda del mur, sense variar la postura danesa favora
ble a la relació amb PEFTA, provocará una repolitització del tema comunitari 
en tota la regió. 

Un segon grup d'estats, torga heterogeni, reuneix paTsos com Franga, 
Italia, Bélgica, Luxemburg i Irlanda, que hom podria situar en una gamma 
de posicions intermedies, moderadament partidáries de la cooperació. 
Alguns, tot i mantenir un perfil forga baix en el debat, reforcen el seu interés 
per raons económiques (Irlanda) o per pertányer al subsistema del Benelux 
(Bélgica i Luxemburg).89 D'altres, com Italia, osciHen entre la preocupado 
per les consequéncies de la competencia amb els paísos de PEFTA, par-
cialment compartida amb Espanya o Portugal, i el suport actiu que aconse-
llen els vineles comerciáis amb Austria i Suissa (7% de les seves exporta-
cions) i el nou émfasi que des de 1985 té en la seva acció exterior la política 
envers la CE.90 

En el cas de Franga les consideracions politiques (táctiques i estratégi-
ques) i la seva pertinenga al subsistema mes influent en el procés de presa 
de decisions comunitari, Peix franco-alemany, predominen sobre linteres 
económic, amb un incentiu forga limitat.91 D'aquí que concebí la relació 
amb PEFTA de forma instrumental i pragmática,92 fent-la compatible amb el 
triple objectiu de la política exterior francesa peí que fa a la CE: mantenir el 
protagonisme francés, caminar vers la unió económica i monetaria i afavo-
rir una política comercial que preservi els interessos de la industria europea 
(i francesa) de la competencia extracontinental. El suport inicial al diáleg 
amb PEFTA s'entendrá sobretot com un mitjá per impedir canvis de la polí
tica de coalicions o una eventual pérdua de pes específic de Franga en re
lació amb Alemanya. 

En el tercer i últim grup trobem els socis comunitaris menys interes-

89. Bélgica, per exemple, abans de l'obertura del mur manifestará diverses vegades a través deis seus ministres 
d'Exteriors (Leo Tindemans i Mark Eyskens) la seva oposició a l'adhesió austríaca per por que la seva neutralitat para-
litzés el progrés envers una política exterior i de seguretat deis estats membres de la CE. Vegeu Paul Luif, "Austria", a 
H. Wallace op. cit, 1991, pág. 141, que cita declaracipns de premsa. 

90. Vegeu Marta Dassu, 'The Future of Europe: the view from Rome", a International Affairs, vol. LX, 1990, núm. 2, 
pp. 299-311. 

91. Vegeu Thomas Pedersen, "Community attitudes ...", op. cit. pág. 112. 
92. A la manera del que succeí amb la idea de mercat únic, en qué les reticéncies iniciáis, sorprenents comparadas 

amb ('entusiasme de Gran Bretanya des del Consell Europeu de Dublín, foren després substituid es per una defensa 
forga entusiasta. Vegeu F. de la Serre/J. Leruez/H. Wallace (compiladora), Les politiques etrangéresde la France etde 
la Grande-Bretagne depuis 1945, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Berg, 1990, pp. 
148-151. 
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sats a príorí per l'EEE. Paísos meridionals com Grecia, Espanya i Portugal 
comparteixen algunes consideracions negatives respecte de l'oportunitat 
económica, atesos els resultats que podrien derivar-se de competir amb els 
membres de rEFTA en circumstáncies que els permetessin gaudir d'alguns 
deis beneficis de pertányer a la CE sense pagar-ne els costos. Compartien 
també la por que, en abséncia d'una política comercial exterior clarament 
delimitada i compartida entre la CE i rEFTA, pogués acordar-se un EEE que 
permetés a competidors no europeus entrar en el mercat comunitari a tra
vés deis membres de PEFTA, aprofitant-se deis acords de liberalització amb 
aquests darrers paísos. 

D'aquí que els estats del Sud maldessin, fins i tot abans de la proposta 
Delors de 1989, per aconseguir que les posicions de principi de la 
Comunitat permetessin obtenir un acord que garantís: 

a) la reciprocitat i l'autonomia decisional de la Comunitat; 
b) la inclusió de la cohesió económica i social en el paquet del mercat in

terior, de forma que a canvi de beneficiar-se'n els paísos de rEFTA contri-
buíssin a la reducció de les diferencies regionals dins l'EEE; 

c) la voluntat d'un tractament "just" i mínimament solidari deis contencio
sos específics amb tots o alguns deis membres de rEFTA (per exemple, la 
pesca en el cas portugués i espanyol). 

Arribem així al darrer clivatge, articulat entorn de les compensacions i 
objectius específics que esperen aconseguir els integrants deis diver
sos grups. Peí que fa al primer, els paísos clarament "EFTA-positius", les 
raons económiques i polítiques que han servit per donar compte de la seva 
alta disponibilitat expliquen també alió que volen aconseguir.93 Per tant, no-
més en el cas deis membres mes reticents del segon grup (moderadament 
partidaris) i en el del tercer (els paísos del Sud), té sentit buscar compensa
cions i objectius molt específics. Per exemple, Franga, preocupada per sal
vaguardar els interessos nacionals (materials i simbólics) ja comentats i la 
competencia general de la CE enfront deis estats concurrents del Pacific, 
perseguirá a Chora de decidir la postura negociadora objectius coincidents 
amb els deis paísos del sud: garantir l'autonomia decisoria de la Comunitat 
i la reciprocitat real. Subratllará, a mes, la transcendencia de protegir-se 
deis competidors amb una política comercial comuna. 

93. Podría, pero, especular-se un xic mes. Per exemple, Th. Pedersen interpreta linteres alemany i británic en afa-
vorir els lligams polítics amb l'EFTA com una maniobra de les potencies liders d'una coalició centro-septentrional de la 
CE per contrapesar la creixent torca de la coalició centro-meridional, liderada per Franca i reforcada a partir de l'adhe-
sió espanyola a la Comunitat. Vegeu Th. Pedersen, "EC-EFTA relations: in search of a new partnership", a G. 
Edwards/E. Regelsberger, op. cit., 1990, pág. 100 i ss. 
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Tanmateix, durant el període 1987-1990 la posició mes crítica, i per tant 
les compensacions mes ambicioses,94 ha estat la del país del Sud amb un 
balang comercial amb l'EFTA mes desfavorable, Espanya, com mostra que 
arran de les reuníons preparatóries de la trabada ministerial conjunta CE-
EFTA de febrer de 1988 amenaces amb la possibilitat de vetar la reunió.95 

La postura espanyola está molt condicionada per tres factors: 
a) les passades negociacions sobre l'adaptació espanyola ais acords de 

lliure comerg de la CE amb els paísos de l'EFTA, que es trencaren tres me-
sos després d'haver-se iniciat en considerar els paísos de l'EFTA que 
Espanya pretenia imposar un tráete discriminatori; 

b) l'asJmetria en la importancia deis productes agrícoles i pesquers en els 
intercanvis de les respectives economies (el 26% de les exportacions es-
panyoles a l'EFTA son productes agrícoles; i al contrari, només un 7% de 
les exportacions de l'EFTA a Espanya pertanyen a aquesta categoría); 

c) l'evolució de la postura comunitaria respecte de la cohesió, i en parti
cular de l'increment i reforma deis fons estructuráis. 

Peí que fa a la cohesió, Espanya aconseguirá mantenir la presencia so
bre la mesa negociadora d'una pressió constant a propósit de Paplicació del 
principi a les grans árees de les converses orientades a crear l'EEE (invo-
cant í'article 130 B del Títol V del Tractat de Roma, modificat per l'AU) i, en 
virtut deis vasos comunicants, a la vida comunitaria. Així, l'acord de febrer 
de 1988 a propósit de l'expansió deis fons coincidirá amb una suavització, 
temporal, de la beligerancia espanyola. 

Es prefigurava així una estrategia de recerca diversificada de compen
sacions, evitant que s'identifiqués cohesió amb una contribució financera 
deis paísos mes competitius. Una estrategia96 complementaria de l'émfasi 
que havia posat Espanya en la Comunitat perqué el desenvolupament de 
les polítiques comunes i del mercat interior tingues en compte Pobjectiu de 
la cohesió. En el cas de PEEE, la cohesió hauria de concretar-se en ajut fi-
nancer, transferéncies tecnológiques, millor accés a les árees pesqueres o 
ais mercats agrícoles deis membres de l'EFTA, etcétera. Aqüestes deman
des, pero, no arribaran al seu punt álgid fins l'inici de l'etapa formal de les 
negociacions l'any 1990. 

Així dones, a la fi de 1990, la idea d'espai económic europeu semblava, 

94. Vegeu Víctor Echevarría Ugarte, "La cooperación CEE-EFTA: la posición española", a Boletín económico de 
Información Comercial Española, 1988,20-26 de juny de 1988, pág. 139 i ss. 

95. Vegeu, i també per a la referencia a la suavització de la postura espanyola, la interpretado de Th. Pedersen, op. 
cit pág. 114. 

96. Vegeu V. Echevarría, op. cit. pág. 2289, que es segueix. 
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per un cantó, estar perdent el seu paper de substitut o retardador de les de
mandes d'adhesió. Per l'altre, els debats a propósit de les postures nego
ciadores traspuaven una preocupado deis paísos periférics de la CE peí 
desplagament del centre de gravetat del pes económic d'Europa vers el 
nord, a la qual s'afegia el neguit provocat per Ampute vers l'Est provocat per 
la desaparició deis régims de socialisme real. 
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3. LA COMUNITAT EUROPEA I ELS VEINS DE L'EST: INTEGRACIO 
ECONÓMICA I FRAGMENTACIÓ POLÍTICO-CULTURAL 

Abans de 1945, "Europa occidental" i "Europa de TEst" eren etiquetes geo-
gráfiques que aMudien a parceles mes aviat restringides del continent. La 
guerra freda, en ideologitzar la geografía, eixampla llur significacio i Tarea 
que designaven. En el cas concret de la zona sotmesa a la influencia de 
Moscou, la ideologització sovint féu oblidar que entre els paísos enquibits 
sota Tetiqueta uniformitzadora existien importants i nombrases diferencies, 
basades en factors histories, político-culturáis, religiosos, étnics o econó-
mics. 

El resultat de la guerra freda fou Testabliment al continent de dos espais 
separats, que varen seguir durant décades ritmes de construcció i/o inte
grado política, económica i militar molt diferents. Peí que fa a TEst, el 
Tractat de Varsóvia i el Consell d'Assisténcia Económica Mutua (CAEM)1 

articularen un espai político-económic en qué, si mes no formalment, es tro-
baven vuit Estats iguals: Albania, Bulgaria, Hongria, Polonia, Romanía, RDA, 
Txecoslováquia i Unió Soviética.2 Per ais paísos ja industrialitzats abans de 
la II Guerra Mundial (RDA, Txecoslováquia, Hongria), aixó comporta trencar 
antigües tradicions, frenar llur model de desenvolupament i interrompre els 
fluxos comerciáis fins aleshores prioritaris. De forma genérica, els lligams 
amb el CAEM obligaren els seus membres a realitzar una part molt impor-
tant de llurs intercanvis comerciáis a Tinterior de Torganització, particular-
ment amb Moscou. 

Inicialment, les relacions polítiques i comerciáis entre la CE i els paísos 
de TEst foren gairebé nuHes. A Test, la creació de la Comunitat fou vista 
com un reforgament del bloc capitalista, una reagrupació que consideraven 
transitoria pero hostil, rao per la qual durant molt anys ni TURSS ni el CAEM 
reconegueren la Comunitat. Tampoc la Comunitat presta gaire atenció ini
cial ais paísos de TEst. Els tractats fundacionals no establien cap especifi
cado a propósit del comerg amb ells, llevat del relacionat amb el comerg en
tre la RFA i la RDA ("protocol sobre el comerg intern alemany i problemes 
afins"), que queda al marge de la política comercial comuna. Hom aplica, 
dones, a les importacions deis paísos de TEst les mateixes tarifes externes 

1 .Cal recordar que paísos com Cuba, Vietnam o Mongólia foren membres del CAEM. Tanmateix, al llarg d'aques-
tes planes en parlar del CAEM només al-ludirem ais membres europeus de Torganització. 

2. lugoslávia, acusada de tot tipus de desviacions per Stalin, resta en bona mesura a part. 
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comunes valides per a tercers paísos. Políticament, a mes, la Comunitat 
opta per una estrategia que minimitzava el paper del CAEM: a diferencia del 
que faria amb d'altres grups d'estats, la CE es negá a desenvolupar una re-
lació bloc a bloc. 

Durant la década deis seixanta es produiren alguns canvis menors, 
fruit de les polítiques exteriors d'alguns membres de la CE i de la recepti-
vitat d'alguns deis "petits" paísos del CAEM. Peí que fa a la Comunitat, la 
iniciativa queda en mans deis estats i no de la Comissió. Alguns d'ells 
(Gran Bretanya, Franga, Italia o la RFA) establiren acords per a Pintercan-
vi, concediren crédits o ampliaren llurs quotes d'importacions. Es produi
ren també alguns contactes informáis amb la Comissió, que desemboca
ren a partir de 1965 en acords molt específics i modests (Polonia, 
Bulgaria, Hongria, Romanía). Tanmateix, la normalització de les relacions 
comerciáis continuava dificultada per una divergencia política: Pexigéncia 
soviética que el CAEM negocies en nom de tots els seus membres, posi-
ció persistentment rebutjada per la CE. D'aquí que el primer acord comer
cial amb PEst (1970) s'establís amb lugoslávia, que reconeixia la CE i no 
pertanyia al CAEM. 

Coincidint amb la primera ampliado comunitaria i la plena vigencia de la 
política comercial comuna,3 la CE decidí no renovar els acords bilaterals vi-
gents i proposá signar tractats comerciáis amb cadascun deis paísos de PEst, 
Parrel del que a voltes s'ha anomenat "política del paraHelisme".4 Pestabliment 
de relacions oficiáis entre la CE i el CAEM havia de coincidir amb la possibili-
tat que cada membre del CAEM establís relacions comerciáis i diplomátiques 
própies amb la Comunitat. No obstant aixó, malgrat els interessos diferenciats 
deis paísos d'Europa central i oriental enfront de la Unió Soviética (del 5 al 
10% de les seves importacions procedien de la CE, contra el 2% per ais so-
viétics), al CAEM s'imposá la postura ja comentada. Així les coses, només 
Romanía inicia el camí cap al tractat, signat Pany 1980. Paral-lelament, es fir
maren amb d'altres paísos acords limitats a sectors específics, com el textil i 
Pacer, en els quals la iniciativa correspongué a la Comunitat.5 

3. L'any 1974 la competencia exclusiva per al comerc exterior havia estat transferida a la Comunitat, en virtut de l'ar-
ticle 113 del Tractat de Roma. Aixó restringía els poders deis estats membres a l'hora de negociar assumptes comer-

4. Vegeu per exemple el dictamen addicional del Comité Económic i Social sobre les "Relaciones de la CE con los 
países de la Europa central y del Este", CES 1119/91 D-ILF/MIG/EDS/MP/gf/va/ia/ac/cf, 26 de setembre de 1991, 
pág. 15. 

5. Per a mes detalls de la relació entre la CE i l'Europa de l'Est, poden consultar-se: J.C. Gautron, Les relatíons 
Communauté Européenne-Europe de l'Est, París, Económica, 1991; J. Pinder, The European Community and Eastern 
Europe, Londres, RIIA/Pinter, 1991; B. Uppert, "EC-CMEA Relations: normalisation and beyond", a G. Edwards/E. 
Regelsberger (eds.), Europe's Global Links, op. cit. 119-140. 
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A principis de la década deis vuitanta, les relacions entre la CE i els 
membres del CAEM tenien, a causa de la mutua ignorancia i el con
tenaos polític de fons, un nivell molt baix d'activitat, en el qual prima-
ven les solucions provisionals i centrades en sectors específics. En no 
existir acords comerciáis, la Comunitat imposava unilateralment quotes 
a cadascun deis paísos del CAEM. A mes, disposava d'una legislado 
contra les exportacions subsidiades procedents de l'Est i anti-dumping 
específica. Aixó explica que el comerg de tots els paísos continen
t a l del bloc de l'Est (inclosa l'URSS) amb la CE només comportes el 
6% del total del comer? exterior comunitari, una xifra quatre vegades 
inferior al comerg CE-EFTA. A nivell mes general, durant la década 
deis vuitanta Europa de l'Est només rebia el 2% de les exportacions de 
la OCDE. 

Malgrat certs avengos, com la instaurado de converses anuals amb al-
guns paísos sobre els acords sectorials, la decisio comunitaria d'enviar ajut 
medie i alimentari a Polonia (a través d'organitzacions no governamentals i 
Pesglésia, 1983), o l'inici de discussions amb Hongria i Txecoslovaquia per 
tal d'eixamplar els acords existents, a mitjans de la década deis vuitanta, el 
nivell de relació comercial continuava sent baix, estancat o en retrocés. Les 
coses, pero, comencen a canviar a partir de 1984. 

Coincidint amb el procés que dura del Tractat sobre la Unió Europea 
(Parlament Europeu) a PAU, una comunicado del CAEM (octubre de 1984) 
suggereix iniciar negociacions entre ambdues organitzacions sense que, 
per primer cop, el resultat final hagi de ser necessáriament un acord comer
cial global; n'hi hauria prou amb una declarado conjunta. L'arribada de 
Gorbatxov a la secretaria general del PCUS (1985) reforgá el canvi, en re-
definir-se globalment la política exterior soviética. Durant la visita de Bettino 
Craxi, primer ministre italiá i president de torn de la CE, Gorbatxov recone-
gué el paper polític de la Comunitat i parla de cercar "un llenguatge comú" 
amb els seus membres. Mesos mes tard (octubre de 1985), el CAEM enviá 
a la Comissió un esborrany de declarado conjunta, curt i sense complica-
cions. 

La resposta (febrer de 1986) del comissari per a les Relacions Exteriors, 
Willy de Clercq, explícita la postura comunitaria, coherent amb la política de 
paraHelisme ja comentada: la normalització de relacions CE-CAEM hauria 
d'anar acompanyada de Pacreditació de missions a Brussel-les, la negocia
do d'acords comerciáis bilaterals i la fi de Poposició a Pexisténcia d'una re
presentado de la Comunitat a les organitzacions internacionals. Tot i que la 
negociació no fou plañera, s'arribá a una Declaració Conjunta (juny de 
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1988) i, rápidament, a l'establiment aquell mateix any deis primers acords 
comerciáis. 

L'any 1989, pero, altera les pautes de relació sorgides de la Declarado 
i les percepcions deis diversos estats implicats. La rao fou, óbviament, l'en-
sulsiada deis sistemes polítics i económics deis paísos europeus del 
CAEM i la ulterior transició cap a democrácies pluralistes i economies de 
mercat, un fenomen que convertí la Comunitat Europea en la potencia do-
minant en la regió, mes per detecte —rensorrament del poder soviétic— 
que per la seva propia actuació directa. Com ha dit el principal "cronista" 
deis esdeveniments d'Europa central —Timothy Garton Ash—6 1989 va 
significar la "primavera deis ciutadans" i l'expectativa d'un nou rastre per 
Europa. 

La historia, en expressió de Vaclav Havel, havia tornat a posar-se en 
manca ais dos cantons de l'Europa dividida de post-guerra. En fer-ho es 
produí, com després veurem, un acostament de Test i de l'oest. A la 
Comunitat i entre els Dotze s'estengué quelcom semblant al tradicional 
Drang nach Osten (impuls vers l'Est) alemany. Tothom coincidía en la ne-
cessitat d'establir una política ben articulada per ais propers anys, que fo
mentes l'estabilitat, Pevolució democrática i la viabilitat d'economies de mer
cat competitives ais paísos del CAEM. De tota manera, sota el rétol comú 
de la responsabilitat occidental amb el futur d'aquests paísos, s'amaga-
ven concepcions d'obertura cap a l'Est i projectes d'integració comunitaria 
confrontáis. 

A l'altre cantó, i en particular ais paísos de l'Europa central, es produí pa-
raMelament un Drang nach Westen, un impuls vers l'Oest, fruit de la per-
cepció deis processos de canvi com una barreja de revolució i restaurado.7 

Un "retorn a Europa", per emprar la formulado electoral del Fórum Cívic 
txecoslovac. 

Hom pot dir, en definitiva, que la caiguda deis régims de socialisme real-
ment existent genera un moviment de retrobada d'Europa, a Pensems 
que canvis a tots dos cantons. La fi de la ideologització de la geografía con
tinental evidencia que l'espai unitari anomenat "Europa de l'Est" era una fa
bricado geopolítica circumstancial, que es fragmenta tan bon punt es difu-
miná el domini soviétic, reapareixent conceptes i espais com "Europa 

6. Vegeu el recutl articles intitulat We the People. The Revolutions oí '89 Wrtnessedin Warsaw, Budapest, Berlín & 
Prague, Granta Book, 1990. També resulta molt útil una compilado anterior, The Uses ofAdversity. Essays on the Fate 
of Central Europa, Nova York, Randon House, 1989 [traducció castellana d'editorial Planeta]. 

7. Vegeu el desenvolupament de D. MoTssi/J. Rupnik, Le nouveau continent. Plaidoyerpour une Europe renaissan-
te, París, Calmann-Levy, 1991. 
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central", amb forta cárrega histórica, cultural i económica. La fragmentació 
amplia el nombre d'actors, i també llurs relacions i consteHacions. Tot plegat 
afavorirá el sorgiment de tractaments o polítiques diferenciades per a ca-
dascun d'ells o bé per ais diversos subconjunts resultants: l'URSS, l'Europa 
central i l'Europa oriental o "balcánica". 

3.1 La fragmentació de l'Europa de l'Est, la fascinado per l'Europa 
occidental i la nova empenta alemanya 

El principal factor que íncideix en les relacions entre la CE i els paísos de 
l'Est entre 1987 i 1990 és extern a la Comunitat. És a dir, els canvis que es 
produeixen en les relacions Est-Oest, a Anterior del bloc del Tractat de 
Varsóvia (TV) i a cadascun deis seus membres. Aquests canvis, pero, están 
vinculáis a un factor intern, al qual nodreixen i condicionen: Pevolució de la 
percepció comunitaria del que es pot i cal fer a propósit de l'Est. Una per-
cepció, al seu torn, a la qual afecten també les modificacions en Tequilibri de 
forces al si de la CE, en especial Pincrement del pes específic de la RFA, 
principal impulsora d'un tractament preferent per a alguns paísos centreu-
ropeus. 

Tot i que ambdós factors son presents al llarg deis anys estudiáis, els es-
deveniments de la tardor i hivern de 1989 aconsellen subdividir l'análisi de 
les forces motrius en dos subperíodes: de mitjans de 1987 a fináis de 1989; 
i 1990, l'any que des del punt de vista de l'arquitectura de la nova Europa 
hem qualificat com de "crísi creativa". 

Durant el primer subperíode, els canvis a l'Est es concentren en l'URSS, 
amb una política exterior gradualment eurocéntrica i clarament permissiva 
peí que fa a les opcions particulars deis membres del seu bloc, i a Polonia i 
Hongria, capdavanters del procés de reformes (económiques i polítiques) i 
destinataris privilegiáis de les accions de la CE. En el segon, al contrari, els 
canvis es generalitzen, el que obligará la CE a dissenyar una política global 
amb enfocaments diferenciats per a cadascuna de les zones resultants de 
la fragmentació de l'Europa de l'Est. 

Des del punt de vista analític, els canvis afecten les tres qüestions claus 
de les relacions Est-Oest: la seguretat internacional, les relacions econó
miques i, per últim, els valors i drets humans, fil expositiu que seguirem en 
abordar ambdós períodes. Per fer-ho analitzarem cadascuna de les qües
tions fixant-nos, alternativament, en les percepcions, declaracions i accions 
que provoquen a la Comunitat i a l'Est. 
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Durant el primer període (1987-89), el "nou pensament"8 soviétic en 
materia de política exterior disminueix progressivament la percepció d'ame-
naga occidental i varia Tentorn europeu de la seguretat internacional. 
Especialment importants foren tres concrecions d'aquest "nou pensament". 

En primer lloc, les iniciatives unilaterals en materia de limitado d'arma-
ments9 (accelerades el mes de desembre de 1988) i la posició flexible en 
els fórums negociadors (INF, START, converses sobre reducció d'armes 
convencionals a Europa/CFE).10 En segon lloc, Pimpuls al procés de resolli
do de conflictes regionals (Cambodja, África austral, Afganistán, del qual es 
retira el mes de febrer de 1989) i el nou curs de les relacions amb el Tercer 
Món (concebudes en termes "económics, d'igualtat i avantatges mutus"). En 
tercer lloc, els canvis en la doctrina militar soviética i del TV ("defensa sufi-
cient"),11 i també els corresponents ajustaments de Pestructura de forces 
(anunci —desembre de 1988— de la reducció de 50.000 soldats, 5.000 
tañes i 6 divisions cuirassades deis contingents estacionats a la RDA, 
Txecoslováquia i Hongria.)12 

Tot plegat allunyava el perill de guerra, dificultava un atac sorpresa, aug-
mentava la credibilitat soviética entre els Dotze (particularment a la RFA), i 
mostrava la creixent acceptació per parí de Pélite dirigent soviética de la ine-
vitabilitat de la pérdua del control de PEuropa de PEst. La política de decla-
racions de Gorbatxov així ho confirma: des de mitjans de 1987 (discurs 
commemoratiu de la revolució d'octubre, novembre de 1987; comunicat 

8. Caracterítzat per Margot Ught (The Soviet Theory of International Relations, Brighton, Wheatsheaf, 1988, pág. 10) 
en sis prindpis, els dos darrers derívacions deis quatre primers: 1) la interdependencia de tots els estats, peí que fa a 
supervivencia, típica de l'era nuclear; 2) la importancia de minvar el nivell de confrontado militar entre les superpotón-
des i fomentar la igualtat i seguretat comunes; 3) la impossibfitat de reduir la seguretat a parámetros estríctament mili-
tars; 4) el carácter col-lectiu de la seguretat; 5) la flexibilitat i disponibilitat a aconseguir acords; 6) un enfocament com-
plex i plural de la seguretat internacional, que intenti eliminar les diverses causes de tensió, desconfianca o hostilitat. 
Vegeu també la compilado de Carlos Taibo, Viejos y nuevos pensamientos: la política exterior de la Unión Soviética 
{Papeles para la paz núm. 35, setembre de 1989), en espedal la seva introducá ó. 

9. Vegeu per aquest i d'aftres punts lligats a la seguretat, Gerard Holden, The WTO ano Soviet Security Policy, 
Oxford, Blackweil, 1988. També el capítol intitulat "Control de armamentos y desarme" de Carlos Taibo, Unión 
Soviética. La quiebra de un modelo, Madrid, La Catarata, 1991, pp. 93-108. 

10. Les converses CFE s'iniciaren l'any 1989, segons el manament sorgit de la reunió de seguiment del procés 
CSCE celebrada a Viena (gener 1989) i es conclogueren el novembre de 1990. Vegeu l'análisi del tractat i de les ne-
gociacions a Rafael Grasa, "La política de defensa y seguridad en España" i "Cronología y resumen del tratado CFE" a 
Anuario internacional CIDOB. 1990, Barcelona, CIDOB, pp. 48-54 i 343-347. 

11. Pot considerar-se equivalent a "suficiencia raonable", emprat una mica abans: reduir els nivells defensius i I'es
tructura de les forces armados de manera que resulti viable rebutjar eventuals atacs i impossible l'agressió. Tot i que els 
conceptos es remunten a l'any 1985, el pas clau fou la declarado "Sobre la doctrina militar deis estats membres del 
Tractat de Varsóvia" (maig 1987), per la qual el TV féu seva la "defensa sufident". 

12. Formava part de la reduedó unilateral de 500.000 soldats, 10.000 tañes, 8.500 peces d'artillena i 800 avions de 
combat per a fináis de 1990 anundada a l'Assemblea General de les Nadons Unides. Per al seu impacte, vegeu S. 
Shefíeld, The Impact of Gorbachev's Reductions on the Conventional Balance in Europe", ponencia presentada a la 
reunió del grup de polítiques de seguretat de la "European Research on Autonomy" patrocinada per Agenor 
(Brussel-les, maig de 1989). 
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conjunt soviético-iusgolau, marg de 1988) fins a la intervenció davant del 
Consell d'Europa (juny 1989) i el comunicat final de la cimera del TV 
(Bucarest, 7-8 de juliol de 1989) subratlla, cada cop amb mes émfasi, la 
substitució de la sobirania limitada (doctrina Brejnev) per l'anomenada "doc
trina Sinatra", cadascú al seu aire.13 

La tolerancia respecte del camí de reformes de Polonia (iniciat a fináis de 
1988 amb la formació del Comité Cívic liderat per Lech Walesa, que torga la 
constitució d'una mesa negociadora amb el govern) i Hongria (naixement de 
la política pluripartidária de facto, gener 1989),14 i també respecte de la seva 
creixent línia crítica amb Moscou (l'agost i el setembre de 1989 els respectius 
parlaments condemnaren la invasió de Txecoslováquia l'any 1968), i final-
ment, a propósit de Pobertura del mur i el procés que desencadena, demos
traren que les declaracions no eren simple retórica. El punt final, pero, fou una 
nova i simbólica declarado (Moscou, 4 de desembre de 1989): la denuncia 
col-lectiva de la violació de la sobirania txeca l'any 1968, subscrita per tots els 
membres del TV (inclosos els cinc que havien participat en la intervenció). 

L'actitud tolerant de l'URSS, en soscavar la cohesió del CAEM i del TV i 
estimular les vies polonesa i hongaresa, afecta les relacions económiques, 
punt clau de l'actuació comunitaria, en particular a partir de la intensificado 
de les relacions E/O que coincidí amb la presidencia alemanya de la 
Comunitat (primer semestre de 1988). Des de l'inici de la guerra freda, els 
paísos occidentals havien enfocat les relacions comerciáis amb PEst primant 
una o diverses de les opcions següents:15 guerra económica (trade denial, 
sancions), distensió passiva o normalització (considerar el comerg un feno-
men alié a consideracions polítiques) i distensió activa o tractament prefe
rencia! (concessions comerciáis a canvi de concessions polítiques del parte-
naire). A partir de 1987, amb l'URSS altament capficada per problemes 
interns i el deteriorament de la situado económica i amb els paísos d'Europa 
central i oriental preocupáis peí problema del deute, la CE les aplicará totes 
(especialment les dues darreres), discriminant així entre els destinataris. 

La Declaració Conjunta CE-CAEM (juny 1988) reforga la voluntat de nor-

13. Per a aqueste i d'altres esdeveniments puntuáis, vegeu dues bones recopilacions de fets polítics, económics i mi
litare de fináis de la década deis vuitanta a l'antic bloc de l'Est: Political and Economic Endclopaedia of the Soviet Union 
and Eastem Europe (Londres, Longman, 1990) i Handbook of Reconstniction in Eastem Europe and the Soviet Union 
(Londres, Longman, 1991), ambdues editades per Stephen White. 

14. Moment en qué inicien les seves activitats quatre deis cinc partits que després entren al Paríament: Fórum 
Democratic, Alianca de Joves Demócrates, Alianca de Demócrates Lliures i Partit deis Petits Propietarís. Poc després 
(marc de 1989) el govem manifesta la intenció de renunciar a part del seu monopoli polític i s'inicien converses per 
transformar el sistema polític (juny de 1989). 

15. Vegeu la caracterizado feta per Alan H. Smith, "Managing Economic Dependence", a R.H. Hill/J. Zielonka (com-
piladors), Restructuring Eastem Europe. Towards a New European Order, Aldershot, Edward Elgar, 1990, pp. 169-184. 
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malització (Consell Europeu de Hanover, juny 1988) i obre pas —seguint 
suggeriments de la Comissió— a un tractament diferenciat per ais diversos 
paísos i zones de la regió (Consell Europeu de Rodes, desembre de 1988). 
La rapidesa amb qué es firmen diferents tipus d'acord amb Hongria (de co
operado, setembre de 1988) i Txecoslováquia (comercial, desembre 1988), 
s'anuncien ajuts a Polonia (primavera de 1989) un cop s'ha produít Pentesa 
de la mesa negociadora per convocar eleccions semi-lliures, o s'accepta la 
coordinació del pía PHARE (suport a Polonia i Hongria, juliol 1989) son 
exemples de Pus combinat de mesures normalitzadores (Txecoslováquia) 
amb actuacions própies d'un tractament preferent o distensió activa.16 

L'efecte aviat es fará notar a tots dos cantons. 
A Pest, s'acceleren els processos de reforma económica i política, com 

permet veure Pexemple d'Hongria. L'entrada en vigor de les liéis que per-
meten la inversió estrangera i la creado d'empreses (gener de 1989) esti
mula Pentrada de recursos exteriors i la creació d'empreses conjuntes (joint 
ventares) ja durant el govern de Miklós Németh (comunista reformador). 
Empreses i diner alemany, austríac, nord-americá, suís, británic, italiá, suec 
i neerlandés son —per aquest ordre— els mes actius.17 La pauta inversora, 
les expectatives del pía PHARE i la delicada situació económica convence
ren el govern (desembre de 1989) de la necessitat de prendre mesures per 
incrementar el comerg amb Europa occidental i disminuir el mantingut amb 
PURSS, fins al punt de suspendre unilateralment totes les llicéncies per ex
portado en rubíes (18 de gener de 1990). 

ParaHelament, els grups opositors reforcen la seva activitat, i també la 
seva presencia pública i Pelaboració de propostes programátiques, texts 
que traspuen un significatiu europeisme, un sentiment de "pertányer a 
Europa". En paraules de PAssociació de Joves Demócrates hongaresa, 
semblants a les que podrien citar-se de molts altres grups i paísos,18 "a pe
sar de la nostra situació política, la nostra cultura i la nostra historia ens lli-
guen a Europa. Estem convenguts que pertanyem a ella; ni exércits ni tañes 

16. El fet no escapa ais soviétics. En paraules de Gorald Gorinovich (responsable del Di rector i de PaTsos Socialistas 
Europeus del ministerí soviétic d'Afers Exteríors) a príncipis de 1989: "alguns paTsos s'enfronten a la perspectiva de ser 
deutors durant décades i están sent pressionats políticament i económica pels paTsos capitalistes" (a International 
Affairs, Moscou, gener de 1989, pág. 124-125). 

17. Fins a novembre de 1990 s'havien comptabilitzat unes 2.800 empreses conjuntes amb inversions procedents 
deis paTsos de l'EEE per només 260 deis Estats Units, 12 del Japó i 3 de Corea del Sud. Vegeu Handobook of re-
construction..., op. cit, pág. 137. 

18. Des de I'óptica académico-política, Ranko Petkovlc, editor de la publicado iugoslava Política internacional, afir-
mava en el mateix moment que la política iugoslava de mantenir igual distancia d'Europa occidental que de l'oríental 
"havia exhaurít el seu potencial historie, lugoslávia ha de ser en la part d'Europa on hi ha els centres del poder econó-
mic i tecnología És a dir, en l'Europa occidental" {International Affairs, Moscou, marc, de 1989, pág. 78. 
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podran obligar-nos a abandonar aquesta creenga"19 (primavera de 1989). 
L'atracció, predominantment económica, de la Comunitat comengava a 
deixar-se notar. 

Peí que fa a la Comunitat, el seu interés a promoure les reformes, d'arrel 
mes política que económica, s'incrementa a mesura que augmenta llur 
atracció i que, paraHelament, dirigents de pa'ísos no comunitaris ofereixen 
ajut o viatgen a la zona.20 D'aquí que anuncií Padopció d'un "nou enfoca-
ment dinámic" de la relacions amb el CAEM (Consell de Ministres, abril de 
1989) que posa l'émfasi en les relacions bilaterals concebudes globalment 
(amb dimensió política, económica i de cooperado), posteriorment ratificat 
peí Consell Europeu (Madrid, juny de 1989). La coordinació del pía PHARE 
marca l'iníci de l'assumpció de responsabilitats amplíes, que van molt 
mes enllá de les assistencials. 

La incipient interacció entre l'atracció sentida a l'Est i el sentiment de res-
ponsabilitat que sorgia a la CE es mostra clarament en la tercera de les 
qüestions claus de les relacions Est-Oest, els drets humans. És sabut que 
per a Occident els drets humans havien estat sovint mes un arma ideológi
ca que un genuí instrument per induir canvis democrátics ais paísos del TV. 
El tractament que durant 1989 rebrá el tema a la CSCE, que havia adoptat 
a Viena (gener de 1989) un mecanisme de supervisió de la "dimensió hu
mana" de la Conferencia molt mes ágil i vinculant,21 permet observar modi-
ficacions del comportament a tots dos cantons. 

A primers de desembre de 1989, el mecanisme ja s'havia usat 115 cops, 
tots menys un per assumptes formulats per membres d'un bloc polític con
tra membres d'un altre. L'excepció, molt significativa, és una demanda 
d'Hongria contra Romanía. La Comunitat, i també d'altres paísos europeo-
occidentals havien mostrat un ciar protagonisme, pero discriminant amb 
cura els punts de mira mes sovintejats (URSS, Romanía, Bulgaria, 
Txecoslováquia). Les facilitáis donades per paísos com Txecoslováquia, tot 

19. El text pertany al programa adoptat peí primer congrés de l'Associació de Joves Demócrates (FIDESZ). Fou pu-
blicat a Eastern European Repórter, primavera-estiu 1989, pp. 116-124. es cita a partir de Jan Zielonka, 'The Assertion 
of Democratic Movements", a R.J. Hill/J. Zielonka, op. cit, 1991, pág. 47. 

20. El president nord-americá Georges Bush oferirá ajut a Polonia el 17 d'abri! de 1989; després de la cimera de 
París visitará Varsóvia (9-11 de juliol de 1989). 

21. El mecanisme, acceptat per tots els membres menys per Romanía, pot sintetitzar-se en quatre punts: a) els es
táis que accepten el mecanisme es comprometen a intercanviar informado, i també a respondre obligatóriament les de
mandes formulades per les contraparts; b) si l'intercanvi d'informació no és prou satisfactori, qualsevol membre de la 
CSCE pot demanar una reunió bilateral amb el país afectat; c) si les mesures no teñen éxit, els membres de la CSCE 
están facultáis per informar del tema a la resta de partid pa'nts; a mes, 4) podran plantejar els problemes a les reunióos 
sobre la dimensió humana previstes fins a Helsinki. Vegeu A. Bloed, "Succesful Ending of the Vienna Meeting of the 
CSCE", a Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. Vil, 1989, núm. 1, pp. 106-114. 
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i negar la substancia de la queixa, davant de demandes concretes proce
deres de la CE (la detenció de membres de Carta 77, entre ells Vaclav 
Havel, arran d'una manifestado), enfront de la renuencia persistent de 
Romanía, mostraven la creixent influencia comunitaria i el sorgiment d'acti-
tuds diferents entre els membres del TV. La fragmentado de la solidaritat 
entre els membres del TV es palesá amb mes forga en altres dos fets lligats 
ais drets humans: les votacions a propósit de la vulneració deis drets hu-
mans per part de Romanía celebrades l'any 1989 a l'ECOSOC i a la 
Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides; ('actitud hongaresa 
d'obrir la frontera amb Austria (juliol de 1989) i posteriorment deixar d'aplicar 
(setembre de 1989) les clausules del tractat amb la RDA que constrenyien 
els moviments deis germano-orientáis, tot impedint-los d'arribar a Austria i 
la RFA. Una actitud que l'URSS es limita a qualificar de "molt inusual"22 i 
que facilita la revolta a la RDA i de seguida l'esclat de processos de transi
do a la resta de paísos de l'Est. 

Poc després, la declarado sobre Europa central i oriental sorgida del 
Consell Europeu d'Estrasburg (desembre de 1989), partint de les noves da-
des (a nivell de seguretat internacional, relacions económiques i drets hu
mans), senyalava que la Comunitat i els estats que la integren eren "plena-
ment conscients de la responsabilitat comuna que els períoca en aquest 
moment cabdal de la historia d'Europa", senyalant així la línia divisoria entre 
el primer i el segon període. 

Peí que fa al segon període (1990), la recombinació del factor extern 
(canvis a l'Est) i de l'intern (paper de la CE en la nova Europa) permet par
lar de tres forces motrius, amb arrels en la fase anterior, interrelacionades: 
el retorn a Europa i les demandes de l'Est; la responsabilitat de l'Oest, 
en particular de la Comunitat; i l'empenta i centralitat d'Alemanya. Totes 
tres es manifesten en les tres qüestions claus de les relacions Est-Oest ja 
esmentades. 

El sentiment de retorn a Europa que experimenten els paísos de l'antic 
bloc de l'Est conjumina diversos elements. En primer lloc, una generaliza
do de la fascinació per Occident que mesos abans havia fet rebutjar a 
Lech Walesa la imitado del projecte reformista soviétic.23 El nou punt de re-

22. Vegeu Roger East, Revolutions in Eastern Europe, Londres, Pinter, 1992, pág. 103. 
23. Segons paraules recoHides per Die Welt, (24 d'abril de 1989): "Desitjo el mitlor a Gorbatxov i les seves reformes. 

Tanmateix, encara no sabem com será el comunisme en la seva forma final i, al contrari, sabem molt be que els models 
polftics i económics existents a Europa han superat la prova del temps. Hem d'adrecar-nos vers aquests models, el 
camí tot just contrari d'intentar "reformar" ideologies i conceptas fracassats". 
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feréncia, Fobjectiu, será incorporar-se a la CE, de la qual a mitjans de 1990 
havien sentit parlar mes del 80% deis txecoslovacs, germano-orientáis i la 
meitat deis soviétics.24 En segon lloc, consciéncia d'europeítat, sobretot a 
Europa central, entesa ara no solament com una forma de distingir-se deis 
"altres" (de l'URSS, pero també deis paísos "orientáis"), sino com un instru-
ment per formular en positiu la mirada vers Occident. En paraules del ja pre-
sident de la Federado txeca i eslovaca, Vaclav Havel, (gener de 1989): 
"som un país petit, pero ais nostres temps várem ser una mena de cruílla 
espiritual en Europa. Per qué no hem de tornar a ser-ho? No seria aixó, tal 
volta, una contribució mes per compensar Pajut que necessitem deis al
tres?"25 En tercer lloc, la convicció de la complementarietat de les dues 
Europes: l'Est necessita l'Oest económicament, POest no pot prescindir cul-
turalment de l'Est, que ha preservat la idea d'Europa com a cultura.26 

El sentiment de retorn ¡nflueix clarament en els esdeveniments en els 
camps de la seguretat, deis valors i drets humans, i de les relacions econó-
miques, com mostren els següents exemples. Sense un rebuig explícit del 
sovietisme (el revers de la fascinado per Occident) no pot entendre's la pro-
gressiva inanitat táctica del TV, gairebé desaparegut a la fi de 1990 contra el 
desig de nord-americans i europeo-occidentals; així, malgrat els acords per 
a l'abandonament progressiu de les tropes soviétiques deis territoris 
d'Europa central i a pesar d'haver-se convertit en "eos político-militar" deci-
dit a cooperar amb POTAN (cimera de Moscou, juny de 1990), li fugen 
membres (Hongria, RDA) i legitimitat. Peí que fa ais valors, l'europeítat i la 
voluntat d'homologació son a l'arrel de Pacostament al Consell d'Europa 
(Hongria será membre de pie dret el novembre de 1990) i a la base de la 
percepció d'Occident a Europa central i oriental en termes de recuperado 
de Phonor i la llibertat (la introdúcelo deis estandards occídentals peí que fa 
al tráete del ciutadá per PEstat i l'Administració). Pero també, en darrer lloc, 
en clau de profit (consecució rápida del nivell de vida europeo-occidental); 
d'aquí la demanda a Occident d'unes relacions económiques que perme-
tessin sortir de Peconomia de la penuria, un deute contret per POest peí fet 
d'haver cedit a les pressions de Stalin, segons alguns.27 

24. Vegeu Eurobarómetre núm. 33, juny de 1990. 
25. "Discurs de l'Any Nou del president de la República", a Vaclav Havel, La responsabilidad como destino, Madrid, 

El País/Aguilar, 1990, pág. 211. 
26. Segons expressió de Jacques Rupnik, The Other Europe, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1988, pág. 14. 
27. Vegeu per al cas polonés Krzystof Leski, "Polonia, un experimento quizás demasiado largo", a M. Ruiz de 

Elvira/C. Pelada (compiladors), Europa se encuentra. La difícil transición del este al oeste, Madrid, El País/Aguilar, 
1991, pág. 90. 
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Arribem així al sentiment de responsabilitat occidental respecte del futur 
de Pantic Est. N'hi haurá prou amb senyalar el següent. Primer, que la CE 
continuará aplicant Pany 1990 Penfocament pragmátic i diferenciat: normalit-
zar, donar suport, estimular i, si cal, sancionar (Romanía, lugoslávia). Segon, 
la necessitat de reduir el notori desfasament d'Europa central i oriental amb 
Europa occidental. Les xifres son espectaculars: el PNB per cápita del país 
mes pobre de PEst, (Romanía), no arriba a la tercera part de la mitjana OCDE; 
el del mes "ric", (RDA), tot just arriba a les dues terceres parts. D'aquí que la 
reducció de les diferencies sigui un pas previ a preguntar-se per Peventual 
complementarietat de les respectives economies en un continent revitalitzat, 
estruclurat entorn de cercles concentrics i disposat a fer front a la creenga que 
el segle xxi será el segle del Pacific. Tercer, la ineficiéncia del sistema econó-
mic heretat,28 una herencia que actúa com a llast i que obliga a pensar i ins
trumentar mecanismes de transició d'economies de planificado central a eco
nomies de mercat, mecanismes —economies i polítes— sense precedents 
reals invocables. Quart, la magnitud de la transformado, un problema estruc
tural que no es pot resoldre a mig i llarg termini amb Pajut, per molt desinte-
ressat i eficag que fos, i que de no fer-se comportaría substituir les antigües 
fronteres polítiques per unes d'económiques, situades a la línia Oder-Neisse o 
bé uns centenars de quilómetres mes al nord. Comptat i debatut, a fináis de 
1990 semblava prou ciar que els instruments de qué disposava la Comunitat, 
sorgits del període 1987-1989, no eren els adients per a la nova situació. 

La tercera forga motriu, Pempenta i centralitat alemanya, es sitúa entre 
les demandes de PEst i la responsabilitat de POest, ates que actúa en tots 
dos sentits tant a propósit de la recuperació de Pespai centreuropeu com peí 
que fa a la unificado. La fi de la guerra freda, en incidir sobre una pauta de 
relació económica en ascens (Pany 1988 la RFA acaparava mes del 50% de 
la relació comercial comunitaria amb Txecoslováquia)29 i erosionar el régim 
internacional altament polititzat que havia governat el comerg Est-Oest des 
de 1945, possibilitava el retorn a la situació d'entreguerres,30 és a dir, Pex-

28. Per exemple, la falta d'empreses i de teixit empresarial, el baix ritme de creixement i de productivitat, el consum 
altíssim de matéries prime res, la brutal degradado ambiental, l'escassa capacitat d'in no vació tecnológica, l'atur enco
ben i la presencia d'una economía informal, etcétera. 

29. Vegeu document informatiu del Comité Económic i Social, "Els paísos de l'Europa central i de l'Est: 
Txecoslováquia", CES 492/90 fin (Checoslovaquia) E.-JAS/JIB/cf/gf. 

30. L'any 1937 Alemanya havia esdevingut el principal soci comercial deis nous paísos d'Europa central i oriental, amb 
l'excepció de Polonia (el Regne Unit era el principal destinatari de les exportacions) i Albania (amb relacions prívilegiades 
amb Italia). A l'ensems, el comerg de la URSS amb els paísos d'Europa central era gairebé inexistent (Hongria o 
lugoslávia) o mínim (Polonia o Txecoslováquia, menor del 1 %). Vegeu C. Reuss, "Interaction entre politique et óconomie: 
cinquante ans d'industrialisation et de commerce extérieur en Europe céntrale", a N. Bárdos-Féltoronyi/M. Sutton (com
piladora), L'Europe du centre. 50annéesrévolues?, Brussel-les, Edit. Universitaires/De Boeck,1991, pp. 103-114. 
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pansió cap a Europa central del mercat alemany. Europa central tornava a 
ser una zona cobejada, fet que provocava expectatives i , alhora, ressusci-
tava antics neguits (a l'Est i a I'Oest). Era inevitable pensar en les eventuals 
conseqüéncies d'una Mitteleuropa que, a la manera de la idea que havia 
popularitzar Naumann l'any 1914, sorgís del projecte d'organització 
d'Europa central amb lideratge germánic. Es tractava de quelcom mes que 
un reflex historie perqué realment, per dir-ho amb el títol d'un llibre de Karl 
Schlógl publicat l'any 1987, Die Mitte liegts ostwárts, el centre es troba a 
l'est. 

Quant a la unificado, la RFA aconsegueíx amb forga rapidesa el suport 
de la Comissió i, amb mes dificultats, deis Dotze per integrar de forma rápi
da i sense modificar els tractats els cinc lánder germano-orientáis. Així, el 
Consell Europeu extraordinari de Dublín (abril de 1990) aprova el pía de tres 
fases elaborat per la Comissió, que comenga a aplicar-se l'u de juliol de 
1990, amb Pentrada en vigor del Staatvertrag (tractat sobre la unió econó
mica, monetaria i social). La importancia política i económica del fet queda 
recollida en la mateixa Comunicació de la Comissió, on s'afirma: la unifica
do "representa no solament un repte sino també una oportunitat per a la 
Comunitat a causa de la inversió, creixement, comerg i contactes addicio-
nals que generará a tots els nivells; (...una oportunitat...) per reforgar i acce-
lerar la integrado europea".31 

La decisió comunitaria constituía un bon instrument de pressió amb vis
tes al pols que la RFA mantindrá amb l'URSS al llarg de les converses "Dos 
mes Quatre" sobre l'estatus en temes de política exterior i de seguretat de la 
futura Alemanya unida. En imposar-se finalment la tesi occidental, 
Alemanya ocupava un lloc central a qualsevol projecte de reconstrucció 
d'Europa central i d'arquitectura europea. En efecte, a les diverses árees de 
PEuropa fragmentada (atlántico-comunitária, centreuropea, "balcánica" i, 
parcialment, soviética) Alemanya esdevenia protagonista i en alguns casos 
pal de paller. 

31. Vegeu el recull documental del Boletín de las Comunidades Europeas, suplement 4/90, dedicat a "La Comunitat 
Europea i la unificado alemanya", pp. 9 i 16. 
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3.2 L'enfocament diferenciat de l'actuació comunitaria 

Les línies d'actuació de la Comunitat respecte deis veíns de l'Est reflec-
teixen la preponderancia ja analitzada de l'impuls extern, la reacció a l'ac-
celeració deis canvis. El fenomen provoca certa sensació de fer tard i una 
creixent importancia de les relacions amb l'URSS, Europa central i Europa 
oriental en l'agenda comunitaria. Els dos subperíodes o fases a qué hem 
al-ludit abans continúen sent válids a Chora de determinar les diverses di-
rectrius, actuacions i polítiques comunitáries. De forma genérica, i abans 
d'ocupar-nos de les línies d'actuació singularitzables a cadascun deis perí-
odes, podem senyalar el següent. 

Al llarg de la primera fase (1987-89), els objectius son forga limitats i per 
a assolir-los no cal buscar la concertado amb actors occidentals extraco-
munitaris: imposar la postura comunitaria en les negociacions a propósit de 
la Declarado Conjunta CAEM-CE, millorar les relacions comerciáis i establir 
acords bilaterals d'acord amb el tractament diferenciat que permeten els 
instruments comerciáis. El sostre serán els acords de primera generado, 
reservats a paísos en procés de reforma política i económica. Durant la se-
gona (1990), al contrari, caldrá bastir una política global propia i, alhora, 
concertar alguns deis seus elements amb d'altres actors occidentals (Grups 
deis 24, EFTA, Estats Units, Japó). El sostre inicial per ais paísos d'Europa 
central, a l'espera d'una eventual adhesió a mig o llarg termini, serán els 
acords de segona generado. 

La línia d'actuació inicial de la primera fase, que arrenca de la comuni
cado del CAEM de 1984, és aconseguir que aquesta organització i els seus 
membres acceptessin la política de paral-lelisme de la Comunitat i obrir així 
negociacions formáis. La dada de partida de l'estratégia comunitaria és 
l'estat de les relacions comerciáis. 

Com mostra la taula 4, l'any 1986 les importacions comunitáries del 
CAEM (sense lugoslávia) totalitzaven un 6,7% (3,9% per a l'URSS) del to
tal extracomunitari, contra el 6,6% de 1980; peí que fa a les exportacions, 
el percentatge s'havia reduít al 5,2% (2,9% per a l'URSS) contra el 7,1% 
de 1980. 

L'intercanvi comercial presentava, a mes, un fort desequilibri. Els paísos 
de l'Est exportaven cap a la Comunitat matéries primeres (minerals i pro-
ductes básics com acer i plástics) i n'importaven béns amb un valor afegit 
molt superior (productes d'enginyeria, material de transport, productes quí-
mics,..). Per últim, l'Est depenia molt mes que l'Oest del comerg mutu, una 
pauta en creixement —suau pero constant— des deis anys seixanta. 
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Taula 4. 
Evolució del comerg de la CE amb alguns socís extracomunitarís 

i amb els paísos de l'Est (percentatge sobre el total)A 

1980 1986 1987 1988 1989 1990 Ránking 1990 

Importacions 

EUA 

Japó 

Suíssa 

Suécia 
Xina 

Algéria 

Exportacions 

EUA 

Suíssa 

Austria 

Japó 

Xina 

Algéria 

16,9% 16,9% 16,5% 17,6% 18,7% 18,5% 
4,9% 9,9% 10,2% 10,7% 10,5% 10,0% 
5,6% 7,6% 7,9% 7,6% 7,2% 7,4% 

4,2% 5,8% 5,9% 5,7% 5,7% 5,5% 
0,7% 1,3% 1,5% 1,8% 2,9% 2,3% 

1,6% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,5% 

12,8% 22,0% 21.2% 19,8% 18,9% 18,2% 

10,5% 9,2% 9,7% 9,9% 9,7% 9,8% 
5,3% 5,6% 5,9% 6,2% 6,1% 6,4% 

2,2% 3,3% 4,0 

0,8% 1,9% 

2,4% 1,5 

1,6% 

1,1% 

4,7% 
1,6% 
1,0% 

5,1% 5,4% 
1,5% 1,3% 
1,1% 1,2% 

1 

2 

3 

4 

8 

16 

1 
2 
3 
5 

18 
21 

A. La classificació es fa a partir deis valors respectius en 1990. Les parts ombrejades corresponen a paí
sos de l'antic bloc de l'est 
Font: Europe-Selection Statistique (21/10/1991). 
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Així les coses, l'incentiu per acceptar les condicions fixades per la 
Comunitat era poderos. A partir de l'inici de les converses (setembe de 
1986) la Comunitat maldá per evitar les concessions al bloc de l'Est i satis-
fer el que considerava mínims irrenunciables. Dit altrament, la CE va con-
cebre la Declaració com el peatge imprescindible per a la "normalització"32 

de les relacions i, sobretot, per establir una agenda per a la cooperado bi
lateral. 

Aixó influí en les negociacions, lentes i dificultoses per dues raons: a) lin
teres de la CE perqué paral-lelament avancessin les converses per signar 
els acords comerciáis bilaterals, un procés al qual donava prioritat i que exi
gía temps; b) les reticéncies soviétiques a qué el text final explicités que 
Berlín occidental formava part del territori comunitari. L'obstacle deis acords 
bilaterals es supera amb certa rapidesa, malgrat les reticéncies deis estats 
del CAEM mes proclius a donar prioritat a la declaració conjunta (Bulgaria, 
la RDA i TLIRSS). Peí que fa a Berlín, la solució no s'aconseguí fins el maig 
de 1988, en adoptar-se una solució de compromís "hongaresa": no s'es-
mentaria Berlín, en la mesura que es considerava vigent l'acord quatripartit 
i particularment la formulació de 1971, pero tant la declaració com els 
acords bilaterals contindrien una cláusula territorial que digués que l'acord 
"s'aplicaria a les árees on era aplicable el tractat fundacional de la CEEM.33 

El resultat final fou una Declaració Conjunta CAEM-CE de només uns 
250 mots (Luxemburg, 25 de juny de 1988), que establia relacions oficiáis i 
expressava una imprecisa voluntat de cooperar en matéries d'interés comú 
i competencia d'ambdues organitzacions: "les parts examinaran, si s'escau, 
la possibilitat de determinar árees, formes i métodes de cooperado". No es 
preveía l'establiment de cap institució, tot i que s'al-ludia ais possibles "mit-
jans de contacte i discussions entre representants de les parts". La 
Declaració tenia, per tant, una capacitat evolutiva torga limitada, llevat 
que la Comunitat canviés de criteri. 

Tanmateix, l'agenda bilateral que es perseguía paral-lelament ben aviat 
dona fruits, en concloure's acords de primera generació (acords comer
ciáis i de cooperació), establerts a partir de les provisions deis articles 113 i 
235 del Tractat de Roma: Hongria, setembre de 1988; Txecoslováquia, de-
sembre de 1988 (només de cooperació i per quatre anys, modificat i ampliat 

32. Vegeu l'ús del concepte que fa J. Maslen, "The European Community's Relations with the State-Trading 
Countries of Europe 1984-86", a F. G. Jacobs (ed.), Yearbook of European Law 1986, Oxford, Clarendon Press, 1987, 
pp. 335-56. 

33. J. Pinder, The European Community and Eastem Europe, Pinter/RIIA, 1991, pág. 24; també Barbara Lippert, op. 
cit, pág. 124. 
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el maig de 1990); Polonia, desembre de 1989. S'havia iniciat amb éxit el 
que abans hem anomenat "distensió activa" o tráete preferent, almenys per 
a Polonia i Hongria: el compromís explícit amb el pluralisme democrátic i 
l'economia de mercat es traduía en acords diferents (en particular quant a 
sectors coberts i disposicions institucionals). 

Naturalment, els acords de primera generació, el sostre d'aquest perío-
de, quedaven oberts a d'altres paísos, atesa la seva funció d'estímul. La vo-
luntat d'expandir-los explica que, tot i el principi d' "especificitat" (trobar els 
objectius i régims de cooperació mes adients per a cada país) amb qué la 
CE aborda les negociacions,34 es pugui trobar una pauta comuna, caracte
rizada per la presencia de: 

1) mesures que estableixen (o reafirmen cas de ser ja membre del 
GATT) I aplicació recíproca del principi de nació mes afavorida, amb la 
consegüent abolició per fases (mes llargues per ais productes "sensibles")35 

de les restriccions quantitatives per a les importacions de l'Est, la part mes 
substantiva deis acords. 

2) mesures per a la cooperació comercial i la promoció deis intercanvis. 
3) provísions per a la cooperació económica en determinats sectors 

(generalment, industria i agricultura, recerca científica i formació educativa, 
turisme, medi ambient, energía i transports), amb forga indefinido peí que fa 
ais mecanismes de finangament. 

4) I establiment de comités conjunts (amb poders básicament consul
tas, sense capacitat jurídica per resoldre disputes), que havien de reunir-se 
peí cap baix un cop l'any. 

Podem dir, en síntesi que tant la declarado com l'entrada en vigor deis pri-
mers acords impulsaren forga la relació política (principal objectiu de la CE), i 
mes tímidament la comercial i económica (objectiu básic deis paísos de l'Est). 
Aixó explica, per exemple, el lleuger increment del comerg entre la Comunitat 
i els paísos de l'Est que s'observa a partir de 1989, on es nota l'impacte de 
l'entrada en vigor de l'acord amb Hongria (vegeu taula 4). Lobertura del mur, 
pero, aviat mostrá les limitacions i naturalesa transitoria deis acords. 

En un marc de creixent magnetisme de la Comunitat, s'acaben de nego
ciar i es signen els acords encara pendents: URSS, desembre de 1989;36 

34. B. Lippert, op. cit, pág. 127. 
35. Tot i que inicialment anaven fins i tot mes enllá de 1992, les restriccions quantitatives (especifiques i no especi

fiques) relatives a Hongria i Polonia havien estat eliminades el gener de 1990 en resposta ais esdeven i ments de l'Est. 
36. És l'únic deis acords que en el seu preámbul recorda la Declaració Conjunta i l'establiment de relacions oficiáis 

entre el CAEM i ia CEE. Vegeu Agence Europe, ns 5144 (2 de desembre de 1989), n9 5145 (15 de desembre) ¡ 5156 
(18/19 de desembre). 
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Bulgaria i República Democrática d'Alemanya (considerada ja un cas espe
cífica maig de 1990; Romanía, octubre de 1990.37 Mentrestant, els Consells 
Europeus de novembre i desembre de 1989 opten per una estrategia acu
mulativa i ofereixen suavitzar les restriccions a les exportacions tecnológi-
ques o la futura creació d'un Banc Europeu per a la Reconstrucció i el 
Desenvolupament (BERD). El mateix mes de desembre, la reunió del Grup 
deis 24 acordará estendre el pía PHARE a d'altres paísos de l'Est, tan bon 
punt realitzessin reformes polítiques i económiques. Ambdues coses mos-
traven que els acords signats responien a un model gairebé obsolet ja en 
néixer, producte d'una política d'actuació comunitaria encara molt prudent i 
poc globalitzada. 

Arribem així al segon període, l'any 1990. La línia d'actuació comunita
ria está marcada per la necessitat de dissenyar un pía genéric, una política 
global envers l'antic bloc de l'Est, on enquibir les diverses propostes que 
l'estratégia acumulativa havia afegit ais acords de comerg i cooperado. Es 
tractava, a mes, d'una preocupació amb la qual coincideix amb d'altres or-
ganismes i paísos. 

Peí que fa a la Comunitat, els elements i objectius perseguits en articular 
aquesta política eren diversos: 

a) mantenir l'estabilitat, en particular peí que fa a l'URSS, fomentant la 
irreversibilitat deis canvis; 

b) afavorir els processos de reforma económica i política, en l'horitzó de 
crear democrácies pluralistes i economies de mercat; 

c) establir un marc adient per al diáleg polític i la cooperado; 
d) reorientar el comerg deis paísos del CAEM vers mercats amb moneda 

forta, particularment vers els membres de la propia Comunitat, ates el po
tencial de desenvolupament que permetia el seu nivell baix i estructural-
ment desequilibrat; 

e) instrumentar programes d'ajuts específics (ajut financer, assisténcia 
técnica, foment de les inversions, millora del medi ambient, educado, etcé
tera), país per país, en coordinado amb d'altres paísos occidentals i orga-
nismes multilateral; 

f) ajornar les expectatives d'adhesió rápida d'alguns paísos, sense pro
vocar alhora un sentiment de desempar o abandonament; 

37. La CE ajornará Centrada en vigor a causa de la situado política fins marg de 1991, un cas ciar de sanció o trade 
denial. 
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g) establir polítiques i ritmes diferenciats per a les diverses árees 
(l'URSS, l'Europa central i PEuropa oriental o balcánica); 

h) acomodar els interessos deis Dotze, i també les distorsions provoca-
des pels canvis de PEst, sense posar en perill els processos comunitaris en 
curs, sobretot la creació del mercat interior únic. 

Aquest darrer objectiu fou Pauténtic desllorigador de la génesi de la polí
tica global, car la RFA, determinada a crear un context favorable a la unifi
cado alemanya, encapgalá les propostes de consolidar les transicions i el 
desig de "retorn a Europa" amb ofertes atractives, que anessin mes enlla de 
Pajut d'urgéncia (Polonia, hivern 1989-90) o de les ofertes de mobilitattrans-
europea deis estudiants universitaris (programa Tempus).38 

Dos mesos abans que la Comunitat resolgués la crisi que havia provocat 
la cursa de Helmuth Kohl vers la unificado, el canceller ja havia proposat 
(Davos, 9 de febrer de 1990)39 cinc mesures per tancar la bretxa socio
económica entre ambdues Europes, complementaries del pía de "10 
punts" per a la unificado alemanya: 1) fluxos continuats d'inversions (inclo-
ent-hi présteos) a canvi de la introducció progressiva de legislacions favora
bles al mercat i la iniciativa empresarial; 2) transferéncies tecnológiques; 3) 
formules de lligam mes estret amb la CE, incloent acords d'associació i pro-
cediments semblants ais que es discutien a propósit de PEEE; 4) reforga-
ment de la cooperado económica i ambiental al si del procés CSCE; 5) cre
ació d'un espai jurídic paneuropeu amb pautes comunes respecte ais drets 
humans, que podría gestionar el Consell d'Europa. 

La centralitat de la RFA en tots els projectes d'arquitectura europea que 
hem assenyalat anteriorment queda palesa al Consell Europeu d'Estras-
burg (abril 1990). En ell, la resolució de la crisi provocada per la unificado 
política d'ambdues Alemanyes es vinculará al compromís d'accelerar el 
procés d'unió política i económica i a la discussió, aprovació i implementa-
ció de les directrius basiques de la nova política de la Comunitat Europea 
respecte de l'URSS, Europa central i Europa oriental. 

La política globalitzada de la Comunitat/Dotze s'articula entorn de 
tres eixos: 

a) la subregionalització o divisió de Pantic bloc de PEst en tres grans 

38. Vegeu COM (90) 16 final/2, "Propuesta de Decisión del Consejo presentada por la Comisión por la que se crea 
un Proyecto de Movilidad Transeuropea en materia de Estudios Universitarios, TEMPUS'", Brussel-les, 5 de marc, de 
1990. 

39. Helmut Kohl, "Europe— Every German's Future", discurs a la reunió anual del World Economic Forum, (Davos, 
9 de febrer de 1990), European Affairs, 1990, ns 1, pp. 16-21. 
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árees (URSS, Europa central, Europa oriental) a efecte d'análisi i de tracta-
ment político-económic diferenciat. 

b) lassumpció de responsabilitats reforgades en elfoment, coordina
do i finangament de Pajut a Pantic bloc de l'Est, en particular en el camp 
multilateral. 

c) una opció política de futur, que ofereix un tipus d'acords "diferents" 
ais tres paísos centreuropeus, identificats com a futurs socis. 

La subregionalització sorgeix de l'análisi feta per la CE de la zona cober-
ta per l'antic bloc de l'Est, análisi a la qual havia contribuít forga la informado 
recopilada en exercir la tasca de coordinado de l'activitat del Grup deis 24. 
Hom distingeix d'entrada l'URSS de la resta de paísos d'Europa central i 
oriental. Les especificitats de l'URSS en el "context de la reforma interna, les 
relacions amb la Comunitat i la integrado en el sistema internacional"40 fan 
que l'objectiu principal consistís a evitar que es quedes o sentís aíllada. 

Amb retard respecte d'Europa central i oriental, el Consell Europeu de 
Roma (desembre de 1990) fixa un marc de cooperado futura amb l'URSS 
basat en Poferta d'un grand accord (semblant a un acord d'associació pero 
sense compromís amb el lliure comerg ni condicionament de respecte al 
pluralisme democrátic i a l'economia de mercat), el suport comunitari a la 
seva incorporado a les institucions financeres internacionals i organitza-
cions regionals, i, per últim, l'aprovació d'un paquet substantiu d'ajut.41 Peí 
que fa ais altres paísos de l'Est, la CE distingirá els ritmes i propostes apli
cables a les zones centreuropea i balcánica a efecte de proporcions d'ajut, 
actuacions multilateral i opció política futura (negociado d'acords d'asso
ciació). Així, fará extensives les activitats de la Fundació Europea per a la 
Formado Professional i del programa TEMPUS d'intercanvi de joves estu-
diants a tots els paísos d'Europa oriental, pero reservará l'inici de converses 
formáis sobre acords d'associació ais tres paísos centreuropeus. 

El segon element de la política global és l'assumpció de responsabili
tats máximes en el dísseny, coordinado i finangament de les iniciatives mul
tilateral d'ajut i foment de les inversions a l'Est, sobretot a través del pía 
PHARE i de la creado del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupa-
ment (BERD). La CE (institucions comunitáries i estats membres) era en ini-

40. Comunicado de la Comissió al Consell i Partament, "Acuerdos de asociación con los países de Europa central y 
oriental: un esbozo general", Brusselles, 27 d'agost de 1990, pág. 2. Vegeu també una comunicado anterior, "Le dó-
veloppement des relations de la Communauté avec les pays de l'Europe céntrale et oriéntale" (BrusseHes, 18 d'abríl de 
1990). 

41. Vegeu J.A. Azcona, "La asistencia financiera de la CE a la URSS: un marco para el desarrollo de nuevos instru
mentos comunitarios de financiación", Boletín ICE Económico, 11 -17 de novembre de 1991, pp. 3607-3611. 
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Taula 5. 
Repartiment de les principáis aportacions al pía PHARE 

en milions d'ecus (gener de 1991) 

Donacions Préstecs/crédits 

CE (Comunitat + Dotze) 4.100 7.000 

EUA 763 179 

Japó 42 1.500 
Banc Mundial — 3.900 

Total G 24 5.700 13.800 

ciar-se 1991 el principal contribuent al pía PHARE, com mostra la taula 5, 
amb aportacions que totalitzen un 72% de les donacions i un 50% deis cré-
dits i présteos. 

El BERD, per la seva banda, sorgeix d'una iniciativa de Frangois 
Mitterrand anterior a la caiguda del mur (Parlament Europeu, 25 d'octubre 
de 1989), finalment adoptada al Consell Europeu d'Estrasburg (desembre 
de 1989). La idea no era tant crear un banc de desenvolupament regional, 
sino un instrument polític, una institució de cooperado Est-Oest, obert a paí
sos no continentals pero amb ciar protagonisme continental i comunitari. 
Una mostra d'aixó son els criteris emprats per establir les categories de paí
sos (CEE, d'altres europeus, beneficiaris i no europeus) o el fet que els be-
neficiaris només puguin ser paísos continentals.42 Peí que fa a les inten-
cions concretes, la seva finalitat básica era "afavorir la transido a una 
economía oberta de mercat i impulsar la iniciativa privada i empresarial ais 
paísos d'Europa central i de PEst que subscriguin i apliquin els principis de 
la democracia multipartidista, el pluralisme i l'economia de mercat".43 Un 
cop aprovada la idea, s'inicien unes rapides negociacions que permeten ais 
seus 42 fundadors [40 paísos, la EE i el Banc Europeu d'lnversions] signar 
el Conveni constitutiu del BERD a fináis de maig de 1990, que fixa la seu a 
Londres i estableix un capital de 10.000 milions d'ecus. 

Arribem ara al tercer element, la pega básica, de la política globalitzada, 

42. Vegeu Giuseppe Maresca, "La Banca Europea di Riconstruzione e Sviluppo", a La Comunitá internazionale, vol. 
XLV, 1990, ns 3, pp. 539-567. 

43. Vegeu la proposta de decisió del Consell presentada per la Comissió, "La Comunidad Europea y el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo", 25 de juliol de 1990, pág. 2, un text que recull el Conveni constitutiu. Peí que 
fa ais beneficiaris, cal senyalar que la Unió Soviética té un tractament específic, que restringeix el seu accés ais prés
teos per un període de quatre anys. 

113 



els acords d'associació o "acords europeus", de durada indefinida i basats 
en l'article 238 del tractat de la CEE. Ja hem assenyalat que es tractava 
d'una opció política de futur, que responia —per dir-ho amb la Comissió— al 
desig deis "veíns d'Europa central i oriental" d'establir un tipus especial 
de relació que reflectís "la proximitat geográfica, els valors compartits i la 
creixent interdependencia".44 

Tot i la referencia a Europa oriental, el cert és que aquests acords esta-
ven pensats per a Polonia, Txecoslováquia i Hongria, com demostra el seu 
condicionament, és a dir, la subordinado del tránsit de la cooperado a 
l'associació a Péxit —judicat per la Comunitat— de les reformes polítiques i 
económiques. La intenció sembla obvia, oferir, com en el cas de l'EFTA, una 
possibilitat atractiva de "relació especial" que retardi les demandes d'adhe-
sió (objectiu que s'exclou explícitament deis acords) pero que, alhora, per-
meti iniciar el procés de convergencia i d'adaptació a les disposicions co-
munitáries. D'aquí l'anterior referencia a l'opció de futur, a la consideració de 
mes que probables socis a deu o quinze anys vista. 

Peí que fa a l'estructura, tot i les peculiaritats previstes en els mandats 
negociadors,45 hom preveu un marc comú, que haurá d'incloure: 

a) diáleg polític, a tots els nivells institucionals previstos ais acords d'as
sociació. 

b) lliure comer? i llibertat de circulació, adregada a l'establiment gra
dual d'una zona de lliure comerg basada en obligacions equilibrades i reci
proques. 

c) cooperació económica, complement básic de les mesures liberalit-
zadores del punt anterior. 

d) cooperació cultural, adregada a "mantenir la comú identitat cultural 
europea". 

e) cooperació financera, pre-requisit per a qualsevol altra forma de co
operació, i també per a donar suport al procés d'ajust estructural macroe-
conómic. 

f) ¡nstitucions d'associació, Consell d'Associació (ministres i comissa-
ris); Comité d'Associació (alts funcionaris) i Comité Parlamentan. 

Hom preveía que els acords entressin en vigor P1 de gener de 1992, fita 
gairebé impossible donada la complexitat deis trámits i per no haver-se en-
degat les negociacions fins al febrer de 1991. Primer caldrá tancar les ne-

44. Doc.SEC (90) 717 final, pag. 1. 
45. Vegeu el text de les directíves negociadores amb Polonia, Txecoslováquia i Hongría, respectivament, ais docu-

ments 11043/90,11044/90 i 11045/90, Consell de Ministres (Brusselles, 19 de desembre de 1990). 
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gociacions; després, aprovar el text per unanimitat al Consell de Ministres i 
obtenir l'assentiment del Parlament Europeu. A mes, en tractar-se d'acords 
"mixtos" (contenen articles sobre temes com la cooperació cultural o el diá-
leg polític que no son competencia comunitaria sino deis Estats membres), 
hauran de ser ratificáis pels Dotze. 

Així dones, hom pot dir, a tall de síntesi, que a la fi de 1990 la Comunitat 
ja disposava d'un instrument global, a diferencia de l'hivern de 1989, quan 
les insuficiéncies deis acords de primera generado s'havien paMiat amb im-
provisacions i 1'estratégia acumulativa. El repte, pero, afectava la voluntat 
i la capacitat i no reina: saber si n'hi hauria prou amb aquest instrument 
per transformar de forma rápida i coordinada el compromís d'"especial res-
ponsabilitat" en una política coherent i eficag per a Europa central i oriental. 

3.3 L'impacte de les reformes i la por a la síndrome d'Europa 

Expressions com "retrobada amb Europa", "responsabilitat especial" o 
"reflex d'acostament mutu", emprades al llarg de les planes anteriors, indi
quen que el nivell d'influéncia (particularment indirecta, com a desencade
nan^ d'actors extracomunitaris en el disseny de les línies d'actuació de la 
CE ha estat alt, a l'igual que linteres amb qué els primers han acollit aqües
tes ultimes. 

Ambdues coses resulten obvies peí que fa ais actors de l'Europa de l'Est: 
la conducta i evolució d'organitzacions com el CAEM o el TV, o la deis seus 
estats membres, son a la base de moltes de les accions i propostes de la 
CE; les percepcions i respostes ulteriors han modificat en algún cas la con
ducta comunitaria. Ja hem vist exemples de tots dos fenómens. La respos-
ta a propósit d'altres actors europeus (EFTA) o extraeuropeus (Japó, Estats 
Units), i també d'algunes organitzacions internacionals (FMI, Grup deis 24, 
BERD) de les quals aquests paísos en son membres destacats, ha de ser 
mes matisada. Existeix influencia, pero no sol ser prou significativa peí que 
fa a la configuració inicial de la línia d'actuació; al contrari, sovint actors ex
traeuropeus han modificat o constrenyit de forma ben perceptible algunes 
de les conductes de la CE. 

Abordarem a continuado Panálisi d'algunes de les interaccions entre ac
tors extracomunitaris i la conducta de la CE, segons l'ordre d'imporláncia 
que acabem d'establir (Est, altres actors). Comengarem per les organitza
cions i/o agrupacions d'estats, per passar després ais estats individuáis, 
triant en cada cas alguns exemples representatius. Peí que fa al període, 

115 



ens centrarem en el que va de l'estiu de 1989 a fináis de 1990 ates que la 
fase anterior, menys rica per se, ja ha estat parcialment explorada en l'apar-
tat3.1. 

Uevolució de les organitzacions de l'Est durant 1990, sobretot la seva de
generado com a institucions regionals fins a buidar-se quasi totalment de 
contingut abans de llur dissolució formal,46 constitueix un exemple d'una re-
alitat que va mes rápida i enllá del previst i fins i tot desitjable, una re
al i tat que obliga a ajusfar les decisions o dissenys previs. 

El cas del CAEM és paradigmátic. A mesura que es generalitzen les re
formes i la relació amb Occident, disminueix l'intercanvi de mercaderies al 
seu interior i s'accelera la seva decadencia. Tanmateix, des d'Occident no 
s'havia considerat necessari que desaparegues: contribuía a l'estabilitat 
(URSS), garantía pactes previs i podia servir per fomentar relacions entre 
paísos geográficament agrupables (Europa central) mentre la relació amb la 
CE no fos una alternativa real.47 N'hi hauria hagut prou, segons l'opinió ex-
pressada per János Kornai a propósit d'Hongria, que els paísos en procés 
de reforma disminuíssin llur dependencia comercial al si del CAEM mentre 
reorganitzaven calmadament els seus vineles amb l'organització i els seus 
membres.48 

Tanmateix, el CAEM rep tres cops definitius l'any 1990: la supressió deis 
mecanismes de cooperado multilateral i de coordinado deis plans econó-
mics nacionals; la pérdua de la RDA (respectant els compromisos signats) a 
causa de la unificado alemanya; la decisió, préviament debatuda, de deixar 
d'usar el ruble en les transferéncies i intercanvis interns, substituint-lo a par
tir de gener de 1991 per preus mundials i divises fortes (dólar). Aixó fará 
que la Comunitat pressioni per estimular les iniciatives de coHaboració re
gional entre Polonia, Txecoslováquia i Hongria, paísos amb els quals esta-
va negociant la conclusió d'acords de segona generado i candidats prefe-
rents per a una eventual adhesió a deu o quinze anys vista. Aquesta pressió 
contribuirá perqué tingui éxit el que havia fracassat en ocasió de la cimera 
tripresidencial de Bratislava (abril de 1990), la institucionalització de vineles 
de coHaboració entre els tres paísos. Després de preparar-ho durant els 

46. La 46' sessió del CAEM (Budapest, 28 de juny de 1991) deddeix la seva dissolució, pendent pero de problemes 
de distribució deis actius. El Tractat de Varsóvia desapareix formalment a la reunió celebrada a Praga (5 de juliol de 
1991). 

47. Wladimir Andreff, "Les rapports économiques entre les pays de la Communauté Européenne et de l'Europe cén
trale depuis les années cinquante", a Nicolás Bardos-Féltorony¡/Michael Sutton (compiladors), L'Europe du centre. 50 
années révolues?, Brusselles, De Boeck/Ed. Universitaires, 1991, pág. 182. 

48. Janos Kordai, El camino hacia una economía libre. La transición de los países del Este. El ejemplo de Hungría, 
Barcelona, Ariel, 1991, pág. 136. 
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darrers mesos de 1990, la reunió de Visegrad (febrer de 1991) ratifica un 
compromís per buscar conjuntament "la total integració en l'ordre económic, 
polític, legislatiu i de seguretat d'Europa".49 No sembla, pero, que el camí fu-
tur sigui fácil, almenys sense pressió comunitaria, com mostren els conten
ciosos entre hongaresos i eslovacs a proposit de la minoria hongaresa a 
Eslováquia o el projecte de presa a Gabcikovo-Nagymaros (Danubi, 
Eslováquia). 

Si ens fixem ara en la conducta deis estats de l'antic bloc de l'Est, 
trobem iHustracions d'influéncies de tipus i abast molt divers. En destaca
ren! tres. En primer lloc, la mes obvia, la implementació de variades mesu
res relacionades amb els processos de reforma económica i política que, a 
mes de la seva funció intrínseca, serveixen per convencer la Comunitat (i 
Occident en general) de la irreversibilitat deis canvis. Els exemples podrien 
multiplicar-se: Tingres o reentrada al FMI (el setembre de 1990, tots els paT-
sos d'Europa central i oriental menys Albania n'eren membres), l'adopció de 
mesures legáis per afavorir la creació d'empreses conjuntes (Joint ventures) 
(abril de 1990 a Txecoslováquia) o la privatització del patrimoni estatal (juliol 
de 1990, Polonia; setembre a Hongria), devaluacions de la moneda per afa
vorir la seva convertibilitat (tres cops durant 1990 en el cas txecoslovac). 
Independentment de la major o menor fortuna de cada mesura, el cert és 
que a fináis de 1990 en conjunt aquests mesures havien servit per fer que la 
CE perseveres en el seu tractament preferent per a Txecoslováquia, 
Polonia i Hongria. 

Trobem en segon lloc, les actuacions adregades a assegurar que el pro
cos d'unificació alemanya no perjudiques els interessos nacionals. El cas 
mes ciar és, óbviament, la multitud d'accions poloneses orientades a ga
rantir la inviolabilitat de la frontera amb Alemanya i evitar eventuals efectes 
negatius deis pactes entre la RFA i l'URSS, un nou Rapallo. La seva in
sistencia ais diversos fórums i interlocutors aconseguí que el 14 de novem-
bre de 1990 es firmes un tractat bilateral peí qual Alemanya renunciava a 
qualsevol reclamació territorial. 

Prendrem, en últim lloc, com a tercer exemple d'influéncia deis estats de 
l'antic Est, les interaccions derivades del procés de negociado deis 
acords europeus o de segona generado. Es tracta de l'exemple mes sig-
nificatiu, en la mesura que mostra clarament els límits de la influencia. Tot i 

49. Vegeu R. East, op. cit, 1992, pág. 177. La iniciativa es completará el mes d'octubre de 1991 en signar-se el 
Tractat de Cooperado de Cracovia. 
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que l'autorització del Consell a la Comissió per iniciar les negociacions for
máis no es produí fins al desembre de 1990, durant els treballs preparatoris 
ja havien sorgit dues dificultats importants, qüestions agrícoles i lliure movi-
ment de persones (migracions), que permeten apuntar línies de tendencia. 
Els productes agraris havien constituít, a pesar de les proteccions comu-
nitáries, gairebé un 25% de les exportacions d'Europa central i oriental a la 
CE (llevat del cas txecoslovac). La tradició i un entorn económic que millo-
rés l'eficácia empresarial feien preveure que podien incrementar-se els po
tenciáis;50 d'aquí l'interés d'hongaresos i polonesos per millorar el seu ac-
cés al mercat comunitari. Tanmateix, la PAC i la contraposició d'interessos 
nacionals dins deis Dotze expliquen que a fináis de 1990 només s'hagues-
sin fet concessions menors, tot i que la combinado de les pressions de la 
ronda d'Urugai del GATT i la reducció de la importancia de la PAC, per ra-
ons pressupostáries, podrien beneficiar els interessos d'Hongria i Polonia 
en la fase final de les negociacions. 

Hem parlat, pero, d'un segon problema51 a les converses per negociar 
els acords europeus, que afecta a la quarta Ilibertat de l'AU, la circulació de 
les persones. Els polonesos proposaren que el futur acord europeu perme-
tés la total Ilibertat de persones entre la Comunitat i Polonia a la fi del perí-
ode transitori (una década aproximadament). Plantejaren, a mes, una rápi
da liberalització de les mesures vigents (durant la fase de negociado i en 
entrar en vigor l'acord), en particular la legalització deis treballadors polone
sos "¡Negáis" presents a la Comunitat. Al seu favor adduien el cas d'altres 
país os, la pressió derivada de la possible arribada d'un milió de polonesos 
procedents de l'URSS i latemptació migratoria vers Occident. El manament 
del Consell era, pero, forga restrictiu: limitar-se a oferir millores en les con-
dicions de treball i de seguretat social deis treballadors legáis.52 El fet que 
les migracions fossin un tema "calent" a gairebé tots els paísos comunitaris, 
que Alemanya (el destí mes cobejat) ja hagués rebut l'any 1990 un milió de 
ciutadans d'origen alemany o que s'especulés amb fluxos de població de 
l'Est cap a l'Oest de l'ordre de 4 o 5 milions de persones durant els propers 
anys, no permetia esperar a fináis de 1990 gaires concessions per part de 
la CE. La pressió a propósit de les migracions deis paísos centreuropeus ha 

50. Vegeu Centre for Económic Policy Research, Monitohng European Integraron: The Impact of Eastern Europa, 
Londres, CEPR, 1990, pp. 14-19. 

51. Un tercer, mes hipotétic, podría ser la previsible insistencia deis associats perqué ais nous acords constes llur vo-
luntat d'adhesió posterior, seguint l'exemple deis acords d'associació de Grecia i Turquía. 

52. Vegeu J. Pinder, op. cit, pág, 68 i 94. 
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tingut, tanmateix, un efecte lateral: contribuir a reforgar la sensibilitat pels 
programes d'ajut destinats a millorar la situado social i les condicions deis 
refugiáis. 

Ens ocuparem ara deis actors extracomunitaris occidentals (organit-
zacions i estats) amb capacitat d'influéncia en el disseny o alteració de les 
relacions entre la CE i els paísos de Pantic bloc de PEst. Els mes rellevants 
son els Estats Units, el Japó i els membres de PEFTA, peí que fa ais estats. 
Quant a les organitzacions, durant el període estudiat están implicades, en 
grau diferent, almenys sis organitzacions multilateral (Fons Monetari 
Internacional, Club de París, Banc Mundial, GATT, OCDE, Nacions Unides), 
una agrupado d'estats (Grup deis 24), a banda de la propia Comunitat. No 
considerem el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament perqué 
la seva activitat no s'iniciará fins ben entrat 1991. 

En la mesura que tots els actors implicáis desitgen estimular els proces-
sos de canvi en la direcció d'economies de mercat i sistemes democrátics, 
la pauta d'interacció sembla nítidament escorada cap a la cooperació amb 
la CE, a la qual s'havia reconegut Pestiu de 1989 el protagonisme principal. 
També s'observen, pero, elements de conflicte, que s'incrementen a me
sura que hom s'adona de la quantia deis costos (no només económics) i es 
concreten els instruments d'intervenció. Tampoc no pot menystenir-se el 
grau de conflictivitat que es deriva de la falta d'experiéncia (know-how/) peí 
que fa a una transido del socialisme al capitalisme. 

A nivell d'organitzacions, els principáis problemes plantejats eren el risc 
de solapament i duplicacions de no delimitar-se clarament les competéncies 
(que podria provocar ineficiéncia i "fatiga burocrática" en els paísos benefi
ciaos) i Pestabliment de prioritats entre les activitats económiques i políti-
ques que figuraven a Pagenda inicial.53 Cap de les dues coses era fácil. Peí 
que fa a Pagenda, perqué entre els punts económics, per exemple, es tra
ben temes de tractament forga polémic (per raons técniques i polítiques) 
com fer front ais problemes de balanga de pagaments, fomentar Pestabli
ment de polítiques d'estabilització o estimular la creado d'institucions de 
mercat o fomentar la innovado tecnológica.54 Quant al risc de solapament, 
era poc menys que inevitable si es recorda, per exemple, que sobre aspec-

53. Només a nivell polític aixó podía significar coses tan dispars com: crear/reforgar institucions i partits; acón se I lar 
a propósit de les reformes constitucionals i els sistemes electorals; ajudar a la reforma de les burocrácies locáis i cen
tral o fomentar la introducció de métodes moderns de gestió del sector públic. Vegeu el tractament de J.M.C. Rollo, The 
New Eastern Burope: Western Responses (amb la col-laboració de Judy Batt, Brigitte Granville i Nell Malcom), Londres, 
RIIA/Pinter, 1990, cap. 6. 

54. Per ais problemes tecnológics, vegeu P. Duboise/a//., Innovation et emploia l'Est i l'Ouest, París, L'Harmattan, 1990. 
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tes relatius a les transferéncies tecnológiques teñen competéncies el FMI, el 
Banc Mundial, el GATT, l'OCDE, el COCOM, la Comunitat i el Grup deis 24. 

Per tant, evitar duplicacions i aconseguir eficacia exigía coordinació real 
i, probablemente l'adopció de criteris de gestió comuns i centralitzats, op-
cions a les quals no eren gaire proclius alguns deis membres d'aquestes or-
ganitzacions. La conflictivitat es manifestá rápidament, com mostra Pexem-
ple següent a propósit deis treballs del Grup deis 24. La Comissió elabora 
durant el primer semestre de 1990 un programa d'acció per ampliar el pía 
PHARE a Bulgaria, lugoslávia, Romanía i Txecoslováquia, que fou presen-
tat a la reunió ministerial del Grup (juny 1990). Segons les pautes habituáis 
de treball a la CE, el pía comunitari havia apostat per elaborar una mena de 
política comuna que servís de guia per ais ajuts específics, un criteri que fou 
rebutjat per la majoria del Grup considerant que la coordinació s'havia de li
mitar a un intercanvi d'informació.55 El resultat final fou que la Comunitat, 
principal contribuent del pía, decidí centrar el seus esforgos en les seves 
própies iniciatives.56 

Peí que fa ais estats occidentals extracomunitaris, la máxima proximitat 
a les postures comunitáries s'observa entre els paísos de l'EFTA, que com-
partien amb els Dotze, tant per raons objectives (situació geográfica, inter-
canvis comerciáis...) com peí fet de constituir (com EEE) el segon cercle de 
('arquitectura europea, la percepció que Europa de l'Est havia esdevingut "el 
problema de l'Est" europeo-occidental.57 Seguint les passes de la CE, 
PEFTA i els seus membres aviat signaren declaracions de cooperado (com 
a organització) amb Hongria, Polonia i Txecoslováquia (juny de 1990), amb 
la intenció d'haver negociat acords de lliure comerg per a principis de 1992. 

El cas de Japó i els Estats Units és ben diferent al de l'EFTA. La caiguda 
deis régims socialistes i el desplagament vers l'Est de la Comunitat es per-
cebrá en ambdós paísos com un últim símptoma de la "síndrome 
d'Europa", el creixent protagonisme polític i económic de la CE i la seva 
área d'influéncia en el sistema internacional, el risc d'un món eurocéntric. 
Una síndrome que s'havia iniciat (Japó) o revifat (EUA) arran de la dinámi
ca de construcció del mercat interior. 

55. Per aquest i d'altres detalls, J. Pinder, op. cit, pag. 88 i ss. 
56. Vegeu Doc. COM (89) 470 final [Comissió, "Plan de acción para una ayuda coordinada a Polonia y Hungría", 

Brussel-les, 1989], Doc. SEC (90) 843 final [Comissió, "Plan d'action pour l'assistance coordonnée du Groupe des 24 á 
la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la RDA, la Roumanie et la Yougoslavie", Brussel-les, 2 de maig de 1990], PHARE 
Scoreboard[Comissió, Unitatde Coordinació del Grup deis 24, Direcció General per Afers Exteriors, Brussel-les, 30 de 
generde 1991]. 

57. Vegeu "Western Europe's 'Eastem Question*", a The Wortd Today, 1991, núm. 12, pp. 212-215. 
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En tots dos casos, la reacció, rápida i en el cas del Japó forga notoria, 
generará reflexions o documents importants (les dues "doctrines sobre 
Europa de l'Est" japoneses; la Declaració Transatlántica signada entre la 
CE i els EUA). Existeix, pero, una diferencia important, la capacitat (i volun-
tat) d'influir en la línia d'actuació comunitaria, molt superior per part nord-
americana, fins al punt de poder-se qualificar en algún cas de potencial dis
ruptor. 

En el cas del Japó, els canvis de l'Est i la centralitat de la CE en el nou 
mapa europeu provoquen un gir visible (almenys des de la perspectiva de la 
declaració d'intencions i deis viatges) de la política exterior del Japó. L'obli-
guen a "pensar" Europa de l'Est, que fins aleshores havia estat tractada 
(económicament i política) com un apéndix de l'URSS o una área d'actuació 
passiva supeditada a les iniciatives occidentals. El forcen també, dones, a re-
avaluar Europa occidental en clau política (el 1987 ho havia fet en clau 
económico-comercial) i, alhora, a fer cas de les pressions deis seus aliats de 
la conca del Pacific, que maldaven des de feia anys perqué el Japó, un altre 
"gegant económic/nan polític", assumís un paper mes actiu a la política in
ternacional.58 Aquí rau justament la novetat: el compromís actiu amb les ini
ciatives d'ajut (Grup deis 24, BERD, viatges a la regió, ajut alimentan i tec-
nológic propL.) i l'afirmació d'un vincle reforgat entre Pestabilització de les 
relacions globals Est-Oest i la millora de la seguretat d'Ásia i el Pacific (no-
vembre de 1989, "Doctrina sobre Europa oriental"). Un intent de mostrar a 
l'ensems "altruisme" i disposició a prendre responsabilitats globals. 

La reacció a la generalització de les reformes, la segona "doctrina sobre 
Europa oriental" (primavera de 1990), encara será mes espectacular. A 
mes d'ampliar la llista de potenciáis paísos beneficiaris, de donar suport a la 
unificado alemanya i al paper de la CE a la regió, de saludar la funció esta-
bilitzadora de l'OTAN i de la presencia militar nord-americana al continent 
europeu, Japó manifesta la intenció de cooperar amb la CSCE, dema-
nant que hom li concedeixi estatus d'observador. En el terreny econó-
mic, s'eixampla el programa d'ajut (en ocasió de la visita del ministre d'Afers 
Exteriors Taro Nakayama a Txecoslováquia i lugoslávia, maig 1990) amb 
ofertes de foment de la inversió directa i de suport decidit a les empreses 
conjuntes (joint ventures). Així dones, Japó havia optat per un acostament 
a Europa que es manifesta en tres direccions: 1) a través d'instruments 

58. Per aquest i d'altres punts, vegeu R. Freudenstein, "Japan and the new Europe", a The World Today, vol. XLVII, 
1991, núm. 2, pp. 11-16. 
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multilateral (CSCE, Club de París, Grup deis 24); 2) mitjangant propostes 
de variar la quantia i la direcció futura de l'ajut oficial al desenvolupament, 
un terreny en el qual ja era líder en termes relatius des de mitjans deis anys 
vuitanta;59 i 3) amb promeses d'inversió a gran escala. 

La influencia de les doctrines japoneses a propósit d'Europa oriental so
bre la Comunitat será, tanmateix, poc rellevant, malgrat l'habitual brot de "ni-
pofóbia" que la proposta d'incorporació parcial al procés CSCE provoca a 
BrusseHes i al país mes obsessionat per les repercussions de la conducta 
exterior japonesa, Franga. La rao principal de l'escassa influencia, pero, cal 
buscar-la en la progressiva difuminació del seu eventual impacte a mesura 
que passaven els mesos i no es materialitzaven les inversions massives. 
Com han apuntat Hiroko Yamane i Paul Blamire, la relació de Japó amb 
Europa oriental durant 1990 és un bon exemple de la clara diferencia que 
existeix entre "l'entusiasme continuat deis polítics i l'actitud enormement 
escéptica de la comunitat empresarial",60 un exemple válid també per a la 
relació amb l'Est d'altres paísos. 

Arribem, per últim, al cas deis Estats Units, l'exemple mes ciar de dialéc
tica cooperació-conflicte entre estats extracomunitaris i la CE peí que fa ais 
paísos de l'Est. El fet no resulta sorprenent si hom considera la importancia 
i carácter canviant de les relacions transatlántiques des de la post-guerra, i 
també el seu paper central en el debat sobre els projectes i realitats de la 
nova Europa. 

La voluntat de continuar la cooperado era un fet indiscutible, una dada 
de partida, per a uns i altres. Una mostra d'aquesta voluntat és la referencia 
explícita a la cooperado i a la voluntat d'ampliar-la (cláusula evolutiva) que 
figura a la Declaració Transatlántica (novembre de 1990),61 marc definitori 
de la relació Estats Units-Europa de post-guerra freda. Un deis objectius co-
muns deis signataris recollits a la Declaració és justament el suport ais paí
sos d'Europa central i oriental. 

Tanmateix, a les arrels de la Declaració que explicitava el compromís de 
cooperar trobem també els elements generadors de conflicte: interessos 

59. Peí que fa al futur de l'Ajut Oficial al Desenvolupament en l'etapa de post-guerra freda, vegeu R. Grasa, "El nue
vo sistema internacional y el futuro del desarrollo", a Información Comercial Española, 1992, núm. 702 (febrer), pp. 182-
194. 

60. Hiroko Yamane i Paul Blamire, "Japan and Eastem Europe-the case for patience", a The Wold Today, vol. XLVII, 
1991, núm. 4, pág. 61. 

61. Per al seu origen i contextualització en el marc de ¡'arquitectura de la nova Europa, vegeu capítol 1; per a la re-
percusisó en el terreny de la política exterior, vegeu apartat 4.3. del quart capítol. Per a dos bons comentaris genérics, 
vegeu H. G. Krenszer/W. Kaiser, 'The Transatlantic Declaration: A New Basis for Relations Between the EC and the 
USA", a Aussenpolítik, 1991, núm. 4, pp. 363-372; R. Rummel, "Modernising Transatlantic Relations", a The 
Washington Quarterly, 1989, vol. XII, núm. 4, pp. 83-92. 
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contraposats. Les motivacions que havien guiat el seu procés de negociació 
eren forga diferents: por a la "fortalesa europea" i a un deteriorament de la 
cooperació a l'interior de l'OTAN si es creava un auténtic "pilar europeu" 
(EUA); necessitat de suport polític i económic per a la reconstrucció 
d'Europa central i oriental, i neguit peí desenvolupament de la política co
mercial exterior deis EUA (Comunitat). Aquesta diferencia de motivado ex
plica que, des de l'óptica d'una superpoténcia político-militar en procés de 
pérdua relativa de protagonisme económic, els Estats Units, impedir Pex-
cessiu protagonisme polític de la Comunitat esdevingui un objectiu clau. 

El procés de configuració del BERD (gener-maig de 1990) forneix un bon 
exemple d'aquest desig de minvar el protagonisme polític de la Comuni
tat en el procés de reconstrucció de les economies de mercat a l'Est. 
Durant el procés negociador, un deis principáis punts de discussió gira en-
torn de la introducció d'una connotació "privada", que no figurava en la pro
posta inicial de Mitterrand. Els Estats Units exigiren que figures per com-
prometre la seva participado argumentant que, altrament, es produiria un 
solapament amb les activitats del Banc Mundial. S'imposá la tesi nord-ame-
ricana, rao per la qual sovintegen al Conveni les aHusions a la necessitat de 
seguir criteris d'eficiéncia tipies del sector privat. Tanmateix, a l'hora de dis-
senyar ('estructura s'optá per un model molt proper al d'una institució finan-
cera multilateral (Junta de Governadors, Consell d'Administració, President 
i vice-presidents), mes coherent amb una finalitat clarament política (('ori
ginaria) que amb el model privat. 

D'aixó podem inferir dues coses. Primer, que Pobjectiu deis EUA, mes 
enllá de l'argumentació pública, era sectoriaiitzar des del principi la inter-
venció del BERD per limitar-ne l'abast polític del Banc i, de passada, el de 
la CE. Segon, que les diferents concepcions i Pestructura de presa de deci-
sions fan preveure que un cop s'inicim les activitats del Banc la conflictivitat 
(entre la CE, el Japó i els Estats Units; i entre els Dotze) podria ser forga ha
bitual. 

Tot plegat pot afectar el carácter en abstráete europeu, i sobretot comu-
nitari, del BERD,62 malgrat que la principal font de capital sigui continental 
(75% del total, un 51% del qual és de la CE) i que el sistema de votació 
ponderada atorgui ais Dotze63 el 51% del poder de vot. La rao cal buscar-la 
en les futures estratégies per aconseguir majories qualificades, donat que 

62. Vegeu apartat 3.2. 
63. De fet, ais 12 + 2: els estáis membres, la CEE i el BEL La proporció aproximada del capital/vot és d'un 45% per 

ais Dotze i un 6% per a la CEE i el BEL 
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cal la majoria absoluta deis vots (dos tergos) per decisions que comportin 
eleccions polítiques generáis, com programes operatius o polítiques d'en-
deutament. 

En aquests casos, al 51%, suposadament unit i coordinat, caldrá afe-
gir vots procedents d'altres sectors: el 18,5% deis EUA i el Japó (10% 
nord-americá, el principal soci individual; 8,5% japonés); el 13,45% que 
correspon ais paísos beneficiaris; o el 11,27% que totalitzen els altres 
paísos europeus. Així les coses, la Comunitat i els Dotze están obligats a 
entendre's per a decisions de tipus estratégic amb els nord-americans. I 
estar obligats a entendre's significa que l'altre té capacitat de con
dicionar-nos. 

La falta de competéncies comunitáries en aquests temes i Pexperién-
cia del Banc Mundial (on sovint la coordinado derivada del Grup deis Set 
supera la propia de la CEE) fa pensar que la coordinado a nivell deis 
Estats será difícil. Els interessos nacionals i els clivatges intracomu-
nitaris poden acabar pesant tant com la capacitat disruptora d'ori-
gen extern. 

3.4 Interessos nacionals i models d'Ostpolitik 

En iniciar-se la distensió els anys seixanta, la inexistencia de relacions 
oficiáis entre la Comunitat i el CAEM afavorí que cadascun deis paísos 
comunitaris busques la seva propia via d'acostament a l'Est. La mes exi
tosa, VOstpolitik del canceller Brandt, ana acompanyada d'una 
Westpolitik, un conjunt de propostes per reforgar la comunitat (projectes 
d'unió económica i monetaria, cooperació en temes de política exterior, 
ampliació), adregat a ancorar la RFA entre els seus socis comunitaris. 
D'aleshores engá ha estat habitual que les discussions sobre l'Est al si de 
la CE o entre els seus membres es vinculessin a d'altres temes i, per tant, 
a d'altres clivatges i diferencies degudes a la preponderancia d'interessos 
nacionals contraposats. 

El cas que ens ocupa no ha estat una excepció. Ans al contrari, en ser 
els canvis a l'URSS, Europa central i oriental el desencadenant de la crisi 
creativa que coneix la Comunitat l'any 1990. D'aquí que el debat intern so
bre la relació amb els paísos de l'Est s'entortolligui entre 1987 i 1990 amb 
les diferencies a propósit de la unificado alemanya i les seves conseqüén-
cies o el replantejament que es dona al dilema ampliació versus profundi
zado. Dit duna altra manera, en observar els clivatges nacionals o insti-
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tucionals que es produeixen a propósit de l'altra Europa,64 sovint es 
traspuen posicions o moviments estratégics que apunten molt mes enllá de 
Pobjectiu explícit. Així, darrera de propostes com establir un "pía europeu de 
solidaritat" a escala del pía Marshall (Genscher, octubre de 1989), crear un 
Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (Mitterrand, novembre 
de 1989) o establir "acords d'associació" amb Hongria, Polonia i Txecoslo-
váquia (Thatcher, novembre de 1989) no només hi ha diferents models 
d'Ostpolitik sino també models de construccio comunitaria o visions 
d' Europa contraposades. 

Tres temes, articulats entre si a la manera d'una nina russa (matrioshka): 
(el primer serveix de marc al segon, i aquest al tercer), ens permetran esta
blir els principáis clivatges que s'han manifestat entre 1987 i 1990 peí que fa 
a les relacions amb Europa central i oriental (temes 2 i 3), tot emmarcant-los 
en línies de fractura de major abast (tema 1): 

1. les visions d'Europa i models de construccio comunitaria. 
2. els models d'Ostpolitik. 
3. els posicionaments a l'hora d'establir els diferents elements de la po

lítica global versPEst 

En parlar de visions d'Europa65 al-ludim a les diferents concepcions 
respecte de fronteres, principis organitzatius, noció de PEstat i valors que 
configuren els projectes per al continent de les seves grans potencies (els 
"grans dissenys"). Hom pot singularitzar-ne, seguint a Ole Waever,66 només 
dues de genuínes, l'alemanya i la francesa. 

La visió alemanya s'ha caracteritzat per teñir com a punt de mira Cen-
treuropa, per dil-luir o perforar les fronteres (a través de polítiques compar-
tides per diversos estats, vineles culturáis o relacions económiques), i per 
treballar amb estructures obertes, poc centralitzades. En suma, per crear (o 
reforgar) comunitat i interessos compartits amb procediments per ais quals 
no calien estructures polítiques. La visió francesa, al contrari, s'ha centrat en 
Europa occidental, la demanda d'un tragat nítid de fronteres i afiliacions, i la 
construccio de lligams a partir d'estructures i institucions polítiques. Dues vi-

64. Per emprar el suggestiu títol d'un (libre de Jacques Rupnik, The OtherEurope, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 
1988. 

65. Vegeu capítol 1. 
66. Vegeu Ole Waever, Three competing Europes: Germán, French, Russiarf, a International Affairs, 1990, vot. 

LXVI, pp., 477-493. També el capítol 7 de Barry Buzan et alt, The European Security Order Recast. Scenarios for the 
Post-Cold War Era, Londres, Pinter, 1990. Ambdós texts es seguirán en parlar de les visions d'Europa. 
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sions, dones, que extrapolen alguns deis trets deis seus respectius estats, 
convertint-los en la fesomia amb qué s'imaginen la Comunitat i Europa. 

Peí que fa ais models de construcció comunitaria, la línia de clivatge 
principal, integrado versus lliure comerg,67 sitúa en el primer extrem Franga 
(amb el suport del president de la Comissió) i en el segon el Regne Unit, 
amb la seva característica por que Franga traslladi la seva preferencia per 
solucions estatistes a les institucions i polítiques comunitáries. El clivatge té 
també una versió feble, intervencionisme versus laissez taire, en la qual 
Alemanya tendeix a situar-se a prop deis británics, al contrari que Espanya 
o Italia. 

El fet que Alemanya i Franga tinguin visions d'Europa i models de cons
trucció de la CE contrastats no ha impedit que fossin el principal subsiste
ma68 i forga motriu de la Comunitat. Les seves actuacions han tendit a con
vergir, pero per motivacions diferents. Per a Alemanya el básic ha estat 
sempre assegurar que les relacions en la regió s'altehn en una direcció que 
disminueixi els obstacles al seu moviment com a nació, cultura i economía. 
Mentre que per a Franga Pelement clau ha estat si "el sentit de Franga i de 
la seva missió (i la seva economía) podien recuperar-se mitjangant la cons-
titució d'una Europa capag d'actuar o de ser respectada pels altres".69 

Si apliquem aquest marc, juntament amb les motivacions objectíves de 
partida (consideracions geopolítiques, relacions económiques, tradicions de 
política exterior, vineles culturáis i presencia de minories culturáis), a les po
lítiques que es dissenyen envers l'Est a partir de la tardor de 1989 no resul
ta estrany trobar diferents models d'Ostpolitik. 

Els diversos models s'articulen entorn d'opcions respecte de: a) el grau 
de concertado i control per part de la CE/Dotze de les actuacions a em-
prendre; b) el tipus d'instruments (polítics versus económics, liberáis versus 
intervencionistes) previstos; i c) el tipus de relació futura deis veíns de l'Est 
amb la Comunitat que es desitja (associació, adhesió...). Aixó ens permet 
singularitzar tres models globals (alemany, francés i, amb menys nitidesa, 
británic) i alhora situar la postura d'alguns altres paísos respecte de les di
verses opcions. 

Tenim, en primer lloc, el model alemany, des del principi partidari de 
concertar estretament les actuacions deis Dotze70 i de mostrar la res-

67. Del qual ja ens hem ocupat en part, vegeu apartat 2.4. També l'análisi del clivatge en temes de política exterior 
i de seguretat derivat de la concepció d'europeisme que es fará a I'apartat 4.4. 

68. Vegeu nota 73 del capítol 2. 
69. Vegeu O. Waever, op. cit, pág. 482. 
70. Punt reiteradament manifestat per Genscher a partir de setembre de 1989. Vegeu B. Lippert, op. cit, pág. 132. 
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ponsabilitat envers els paísos d'Europa central i oriental amb un arnbiciós 
pía europeu de solidaritat (global, amb senyal distintitu clarament comunita-
ri, encara que poguessin afegir-se o col-laborar actors extracomunitaris). A 
mes, el pía hauria de ser capag d'afavorir Pestabilitat i la democratització 
deis paísos de l'Est i —s'afegirá després de Pobertura del mur— explícita-
ment reconeixedor del dret a l'autodeterminació (una referencia clarament 
esbiaxada per la unificació alemanya pero que després s'aplicará també a 
lugoslávia). 

S'hauria d'aplicar combinant instruments económics i polítics (amb pre-
domini deis primers), pero en tots dos casos, amb coherencia amb el model 
de construcció comunitaria preferit, es combinarien accions deis estats/ins-
titucions amb un paper clau de les iniciatives privades (empreses). Seguint 
la pauta iniciada els anys seixanta, la proposta inicial (octubre 1989) ana 
acompanyada d'una reafirmado del compromís alemany amb POTAN i amb 
la profundització de la unió política de la Comunitat. Quant al futur de les 
relacions, la demanda inicial d'una CE amb "estructures obertes"71 que afa-
vorissin la permeabilitat amb l'Est (i Pexpansió económica alemanya), apun-
tava a un lligam estret, en particular amb els tres paísos centreuropeus ais 
quals caldria associar i, tan bon punt ho permetessin les condicions econó-
miques, afegir a la Comunitat. 

El segon model és el francés, molt allunyat de l'alemany. Es basa en la 
recerca de relacions bilaterals —privilegiades72 o no— (enteses com la sal
vaguarda deis interessos específics) i, sobretot, en la consideració de la po
lítica vers l'Est com un element del "gran disseny" continental, la missió 
d'Europa occidental i, en particular, l'acció política de la CE en nom 
d'Europa de PEst. La proclivitat per solucions intergovernamentals feia que 
s'optés per una concertado i control que deixés marge de maniobra ais es-
tats membres. Peí que fa ais instruments, hi ha una clara preponderancia 
deis de tipus obertament polític i intervencionista, estructures multilateral 
orientades a assegurar la creació d'infraestructures (BERD) que permetes
sin fomentar el comerg i les inversions o la influencia cultural. 

Peí que fa a aixó, la pega clau és la idea de Confederado Europea, una 
ambigua formulado73 pensada per assegurar Pancoratge d'Alemanya en 

71. Vegeu Agence Europe, núm. 5112,16/17 d'octubre de 1989. 
72. Per exemple, el coqueteig de Mitterrand amb l'URSS (visita a Kiev) ¡ la RDA (oferta a Hans Modrow de visitar 

Berlín) durant el mes de desembre de 1989. 
73. La denominado té fortes connotacions jurídico-polítiques i, tanmateix, quan mesos mes tard Franca comenca a 

intentar dotar-la de contingut amb els ulls posats en la reunió de Praga de juny de 1991, les ofertes foren sobretot pro-
jectes de cooperado en árees com energía, medi ambient, transports i cultura. 
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una estructura europea comuna, l'espinada de la qual seria una CE apro-
4 

fundida amb la qual les diverses árees de l'antic bloc de l'Est tindrien un lli-
gam de tipus confederal. La idea de Confederado, reforgada per la propos
ta de creació del BERD, traspuava una preferencia per ajornar una eventual 
adhesió, que podria servir per reforgar algunes institucions comunitáries, 
mantenint alhora una relació estreta amb els paísos centreuropeus. La por 
a no poder competir en el Lebensraum economic germánic, donat el desa-
vantatge objectiu i motivacional de les empreses franceses respecte de les 
alemanyes, explica la complicada arquitectura de I'Ostpolitik francesa, Pob-
jectiu últim de la qual era aconseguir liderar políticament el programa de re-
construcció de l'Est per contrapesar el desequilibri economic a favor 
d'Alemanya. 

En una posició intermedia se sitúa el "model" anglés, molt menys global 
que els anteriors. Dona importancia (a la manera del model francés) a les 
relacions bilaterals i cañáis diplomátics ja establerts (URSS, Polonia, 
Hongria), rao per la qual prefereix una concertado amb marge de maniobra 
i sitúa la relació amb els paísos de l'Est dins un marc de millora de les rela
cions entre els paísos democrátics i economies de mercat, una forma d'es-
corar la CE vers Tarea de lliure comerg i la cooperado intergovernamental, 
d'evitar el risc de profundizado. Coherentment, s'opta per accelerar la firma 
generalitzada d'acords de comerg i cooperado (acords de primera genera
do), i també peí tráete preferent (iniciativa deis acords d'associació) i l'ad-
hesió rápida deis tres paísos centreuropeus, un cop aconseguida la ne-
cessária harmonització.74 Peí que fa ais instruments, mostren preferencia 
pels economies i de tipus liberal, per formes flexibles de concertado clara-
ment escorades del cantó de la iniciativa privada, com mostra el seu aline-
ament amb els Estats Units respecte de l'interés ja senyalat en despolititzar 
el BERD. 

La resta de paísos no teñen models propis de política vers l'Est. Alguns 
per ser massa petits o teñir escassa possibilitat d'influéncia; d'altres per no 
teñir interessos materials consistents en el moment de l'obertura del mur i 
haver d'afrontar un esforg previ d'establir vineles. Aquest seria el cas 
d'Espanya que, com reconegué el ministre Francisco Fernández Ordóñez en 
una compareixenga parlamentaria, l'any 1989 havia exportat mes a 
Mauritania que a Txecoslováquia, a Costa d'lvori que a la RDA, o tres cops 

74. Vegeu "Entretien avec Douglas Hurd. Londres et te nouvel ordre europóen", a PofWque Internationale, 1990, 
núm. 47, pág. 263. També Lord Thomas of Swynnerton, "Britain's European Choices", a The World Today, 1990, núms. 
8-9, pág. 146. 
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mes a Vanuatu que a Romanía.75 Italia és qui mes s'ha acostat a l'elaboració 
d'un model, en oferir a Austria, Hongria, lugoslávia i Txecoslováquia (no-
vembre de 1989) el desenvolupament de la cooperació regional76 en la zona 
deis Balcans danubians. La iniciativa es concreta el juliol de 1990, en crear
se l'agrupació coneguda com Pentagonal,77 limitada a projectes concrets de 
tipus material i cultural, tot i que té cert valor polític de tipus simbólic. 

Tot i la manca de models, alguns paísos han expressat posicions res
pecte d'alguna de les opcions, sobretot a propósit en especial del grau de 
concertado i el tipus de relació futura amb els paísos de l'Est. La postura 
mes clarament partidaria de la concertado entre la CE/Dotze, que s'afegia a 
l'alemanya, ha estat la deis paísos del Benelux. Bélgica, concretament, va 
manifestar des de principis de 1989 la importancia d'establir "orientacions 
comunes" per a guiar les polítiques estatals, i també critiques ais Grans pels 
seus contactes bilaterals. 

Quant a les opcions a propósit de les relacions futures, el problema de 
les eventuals adhesions, l'horitzó llunyá a causa de la incertesa i les dificul
táis económiques, ha fet que els paísos sense model global á'Ostpolitik op-
tessin per la posició eufemísticament coneguda com "ni-ni", ni estimular ni 
rebutjar la incorporado deis paísos centreuropeus. Darrera de la postura di
plomática, pero, es percep la incomoditat entre els paísos del Sud davant 
de la perspectiva d'unes adhesions que, juntament amb les de TEFTA, des-
plagarien el centre de gravetat de la Comunitat encara mes lluny d'ells. 
D'aquí que alguns paísos (Italia, Espanya) manifestessin amb mes claredat 
en fórums interns (Parlaments) el desig de retardar tal eventualitat. Italia ar
gumentará que el millor era que primer s'integressin a l'EFTA (setembre de 
1989), mentre que Espanya sostindrá que els acords europeus haurien de 
servir per "no estimular excessivament" el desig de ser membres de pie dret 
(abril 1990).78 

Arribem així al tercer i últim deis temes generadors de clivatges, els po-
sicionaments a l'hora de fixar els elements concrets de la política global 
vers l'Est, que inclou postures especifiques en les meses negociadores o 

75. Vegeu "Intervención ante la Comisión de Asuntos exteriores del Congreso para informar sobre la política que de
sarrollará en dicha área el Gobierno", a Actividades, textos y documentos de la política exterior española, Madrid, OÍD, 
1990, pág. 446. 

76. Seguint les passes la "Comunitat Alps-Adria" promoguda a partir de fináis deis anys setanta, un interessant 
exemple de col-laboració Est-Oest a nivell "sub-estatal" que agrupa regions austríaques, iíalianes i iugoslaves (Croacia 
i Eslovénia). 

77. Posteriorment fou rebatejada com "Hexagonal" en incorporar-se un sisé país, Polonia (estiu de 1991). 
Recentment (gener de 1992), j ia estat denominada "Iniciativa centreuropea". 

78. Vegis's, respectivamení, Marta Dassü, op. cit, pág. 305 i Actividades, textos..., op. cit, pág. 474. 
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actituds institucionals. Tanmateix, el fet que en acabar el període estudiat tot 
just s'hagués iniciat la negociado deis acords de segona generado, o s'es-
tés a punt de comengar l'aplicació del "paquet" de coHaboració amb l'URSS 
aprovat a Roma (desembre 1990),79 només permet apuntar certes tendén-
cies respecte de les eventuals coalicions d'estats resultants i del clivatge in-
teressos estatals/institucionals. Destacarem en concret tres coses. 

Primer, que els Grans (Franga, Alemanya, Italia, Regne Unit), indepen-
dentment de la seva postura "de principi" respecte del model á'Ostpolitik, en 
la negociació deis acords de cooperado i comerg (acord de primera gene
rado) optaren per garantir legalment la possibilitat de mantenir activitats pa
ral-leles, básicament suport financer, a través d'acords país a país. La ma
nera de fer-ho fou demanar que s'inclogués en els acords comunitaris la 
"cláusula de Canadá".80 Explicitaven així la importancia política de millorar 
posicions en la relació amb PEst i de reservar-se marge de maniobra. 

Segon, que, dins de la pauta general d'intentar impedir acords que lesio-
nin els respectius interessos nacionals, son els paísos del Sud els que es 
distingeixen per les mesures mes proteccionistes. Poden senyalar-se casos 
concrets com Poposició (fallida) de Grecia i Portugal a Peliminació de les tari-
fes téxtils per a la fi del període transitori o les reticéncies d'Espanya a elimi
nar en cinc anys les seves proteccions respecte de les exportacions d'acer 
deis associats.81 La liberalització, i la solidaritat europees, teñen dones un lí-
mit, els respectius interessos nacionals. Aixó ha fet que paísos com Espanya 
hagin senyalat, segons paraules de l'aleshores ministre d'Afers Exteriors es-
panyol, la possibilitat de vetar, si calgués, els futurs acords d'associació que 
han de ser aprovats al Consell de Ministres per unanimitat.82 

Tercer, la tendencia a fer de posicions o decisions concretes, símbols de 
valor emblemátic, adregats cap a Pexterior o bé cap a Pinterior. Peí que fa 
ais "símbols" exteriors, n'hi haurá prou amb recordar que la contribució ale
manya al pía PHARE triplica amb escreix la del segon contribuent (Regne 
Unit), essent el major proveídor de crédits a les exportacions. Quant ais 
símbols interiore, resulta molt significativa la "combativitaf del Parlament 
Europeu. No només ha dedicat un nombre considerable d'informes a les re-
lacions amb l'Est, sino que ha aprofitat el poder de co-decisió respecte del 
pressupost, per esmenar en el de 1990 la partida de 200 milions d'ecus en 

79.0 també que el BERD no hagués comencat a treballar, o que el pía PHARE tingues una experiencia curta. 
80. El nom s'explica perqué l'acord de cooperado amb Canadá fou el primer en qué s'inserí. Vegeu J. Pinder, op. 

cit, pág. 29. 
81. Vegeu J. Pinder, op. cit, pag. 62. 
82. Vegeu Actividades,..., op. cit, pág. 472. 
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concepte d'ajut assignada a Hongria i Polonia, incrementant-la a 300 mi-
lions (amb posterior acceptació del Consell i Comissió). Mes enllá de la xi-
fra, l'esmena pot interpretar-se com una forma d'advertir que el Parlament 
está disposat a utilitzar al máxim els seus poders, per limitats que siguin; 
per exemple, a propósit de l'establiment d'acords d'associació o de l'actua-
ció respecte d'una demanda d'adhesió. I també com un senyal que en la 
perspectiva de la conferencia intergovernamental sobre la unió política, 
n'exigiria mes. 

Així les coses, no resulta agosarat dir que el principal obstacle per a la 
realització de la nova política global de la CE envers l'Est será proba-
blement intern i mes político-institucional que económic. AHudim a la 
manera d'aconseguir que la Comunitat pugui actuar de forma rápida, coor
dinada i eficag, fet no gaire habitual al passat en la vida comunitaria. El pro
blema no és, óbviament, privatiu de YOstpolitikde la CE o deis Dotze, sino 
que afecta a la manera de combinar ampliado i profundització que hom 
acordi els propers anys. Així les coses, la rapidesa, coordinació i eficacia de 
la política vers l'Est dependrá de la capacitat d'harmonitzar ('estructura sóli
da que els alemanys reclamen per a ells (atesa la seva posició a la zona 
centreuropea, privilegiada pero també arriscada) amb unes instituciones 
prou fortes i flexibles per donar cabuda ais paísos de l'EFTA que vulguin 
adherir-se, i també ais d'Europa central que estiguin en condicions de fer-
ho, sense que aixó erosioni la capacitat d'actuació de la Comunitat. 
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4. LA COMUNITAT EUROPEA COM A ACTOR DIPLOMÁTIC. 
LA POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA: MITE O REALITAT? 

El títol III de l'Acta Única Europea —"Disposicions sobre la Cooperado 
Europea en materia de Política Exterior"— "legalitza" Pactivitat de concerta-
ció diplomática, coneguda com Cooperado Política Europea (CPE), que 
des de 1971 han portat a terme els ministres d'Afers Estrangers deis paísos 
comunitaris. Per primer cop, des de Nnforme de Luxemburg (1970) que cre-
ava entre els llavors Sis "un sistema de cooperado en materia de política 
exterior", els Dotze gaudeixen d'una base legal per elaborar les seves poli-
tiques de relacions intemacionals. 

Tot i que aixó no comporta, com apunten els experts en el tema,1 cap 
modificado important, car les disposicions de l'Acta Única no son res mes 
que una codificado de les practiques habituáis en la CPE, la inclusió 
d'aquest títol III en PActa Única revela dues qüestions importants. En primer 
lloc, la voluntat deis paísos membres d'assegurar la permanencia i la regu-
laritat del mecanisme CPE (intergovernamental, flexible i pragmátic) mit-
jangant la seva introducció en l'Acta Única (text jurídic i, alhora, símbol de la 
renovada energía deis Dotze). En segon lloc, la inclusió en un únic text jurí
dic de les disposicions comunitáries i del mecanisme de la cooperació polí
tica significa el reconeixement per igual i la voluntat d'associar totes dues 
realitats. 

Així dones, a través d'aquest títol III podem copsar l'evolució que s'ha ex
perimental en el terreny de la construcció europea. La lenta i conflictiva evo-
lució de les idees ha portat finalment a una situado com l'esmentada. És a 
dir, lassociació no sempre fácil entre la lógica de la integració comu
nitaria i la lógica de la cooperació intergovernamental. Hom pot apuntar 
que, des de la dimensió intergovernamental de la cooperació en materia di
plomática, la signatura de l'Acta Única és la culminado d'un plateau,2 d'una 
etapa de creixement important. La lectura del títol III de l'Acta3 serveix de 

1. Vegeu el treball de l'ambaixador Philippe de Schoutheete, actual representant permanent de Bélgica en les 
Comunitats Europees i representant personal en la Conferencia Intergovernamental per a la Unió Política durant 1991, 
La coopération politique européenne, París, Fernand Nathan, 1986, pág. 35. 

2. El concepte de plateau, ámpliament utilitzat en l'actualitat per distingir les etapes de creixement de la CPE tant peí 
que fa al procediment com a la substancia política del mecanisme, fou introduít per Christopher Hill i William Wallace, 
"Diplomatic Trends in the European Community", a International Affairs, 1979, núm. 1, pág. 47. 

3. Per a un comentan en profunditat, vegeu S. Nutall, "European Political Co-operation and the Single European Act", 
a Yearbook of European Law, 1986, núm. 5, pp. 203-232. 
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marc introductori a la denominada "política exterior i de seguretat" deis 
Dotze entre 1987 i 1990. 

Aquesta lectura ens permet enumerar a continuado els parámetres bá-
sics (objectius, procediments i límits) que determinen ractuacio deis Dotze 
en la política internacional: 

a. la reafirmació del carácter intergovernamental del mecanisme 
CPE, comengant per la utilització del llenguatge en l'Acta: la denominació 
d'estats membres es substitueix en el títol III per la d'Altes Parts 
Contractants; 

b. I'objectiu deis Dotze consisteix a "procurar formular i aplicar con-
juntament una política exterior europea" (art. 30.1); 

c. els Dotze es comprometen a consultar-se abans de fixar les seves 
posicions definitives (art. 30.2.a); 

d. els Dotze procuraran evitar accions o preses de posició que re-
dueixin la influencia europea en tant que forga coherent en les relacions 
internacionals o en les organitzacions internacionals (art. 30.2.d); 

e. I'associació de la Comissió i del Parlament Europeu (informat per 
la presidencia de torn) ais treballs de la CPE (art. 30.3.b i art. 30.4); 

f. la coherencia entre les polítiques adoptades per la CPE i les políti-
ques (relacions) exteriors de la CEE (art. 30.5); 

g. la cooperació mes estreta en qüestions de seguretat europea i la dis-
posició a coordinar les posicions deis Dotze sobre els aspectes polítics i 
económics de la seguretat (art. 30.6.a); 

h. el títol III no obsta a l'existéncia d'una cooperació mes estreta en el 
camp de la seguretat entre determinades Altes Parts Contractants en el 
marc de la UEO i de l'OTAN (art. 30.6c); 

i. la instal lacio a Brussel les d'un Secretariat per assistir a la pre
sidencia en les activitats de la CPE (decisió presa pels ministres el 28 de fe-
brerde1986); 

j . la introducció d'una cláusula per sotmetre a revisió el títol III l'any 
1992 (art. 30.12). 

Aquesta darrera cláusula que preveía una vigencia de cinc anys peí me
canisme CPE, tal i com quedava recollit en el títol III, és simptomática de les 
desavinences nacionals4 del moment i de l'atmesfera de canvi existent entre 

4. El Consell Europeu de Milá (1985) es veié obligat a votar, per primer cop en la seva historia, per tal de decidir a 
proposit de la convocatoria d'una conferencia intergovernamental que abordaría, entre d'altres coses, l'e laborad ó d'un 
"Tractat sobre la política exterior i de seguretat comuna" (finalment el tftol III), amb un resultat favorable a l'esmentada 
convocatoria de 7 a 3. 
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els Dotze. Tanmateix, els esdeveniments produTts entre 1987 (Pu de gener 
comengava a funcionar el Secretariat de la CPE, per tant pot prendre's com 
Pinici de la darrera etapa (plateau)) i 1990 (el 15 de desembre s'inicia la con
ferencia intergovernamental d'Unió Política que aborda novament la qüestió 
de la "política exterior i de seguretat") deixaran obsoleta la data de 1992. 
Com a mínim, peí que fa a l'anomenada "diplomacia europea".5 En aquest 
sentit, la crisi del Golf ha posat en evidencia els límits de Tactual cooperació 
política en el món de la post-guerra freda:6 un món sense teló d'acer, amb 
una Unió Soviética en descomposició i amb una Alemanya unificada. 

4.1 Europeització de les polítiques exteriors, integrado comunitaria 
i fi del bipolarisme 

Les transformacions del sistema internacional d'engá 1987 han estat re-
volucionáries. Qui podia preveure en aquell moment l'enfonsament del siste
ma bipolar? Les coordenades de les relacions internacionals s'han modificat 
per complet i aixó podría fer pensar que en materia de CPE els factors ex-
terns constitueixen el motor del canvi. De fet, la cooperació política ha estat 
qualificada molt sovint de diplomacia reactiva, capag en el millor deis casos 
de respondre a fets externs pero no de definir una visió propia de les rela
cions internacionals. La nostra análisi del període 1987-1990 ens porta a afir
mar que tant la dimensió interna de la CPE (el mecanisme, els estats 
membres i la seva vinculado amb la CEE) com la dimensió externa (els 
fenómens en general del sistema internacional i en especial el comporta-
ment d'ambdues superpoténcies) teñen un paper important en el desen-
volupament de la política exterior deis Dotze: quantitat i qualitat de les po
lítiques implementades, nivell d'influéncia exercida en el marc internacional i 
debats generats entre eis Dotze o a I'exterior peí que fa a la seva presencia 
diplomática. Exactament la mateixa observado feia William Wallace7 en re-

5. La inserció de la CPE en el sistema internacional, experiencia única en la historia diplomática, planteja tota mena 
de dubtes, fins i tot a nivell de definicions. Vegeu, com a símptoma d'aixó, Ch. Hill, "European Foreign Policy: Power 
Bloc, Civilian Power or Flop?", a R. Rummel (compilador), The Evolution ofan intemational actor. Western Europe's 
New Assertiveness, Boulder, Westview Press, pp. 31-55. 

6. Aquesta observado és el punt de partida de (Informe elabora! per un "Grup de Treball sobe la Reforma de la 
Cooperació Política", que reuneix a diplomátícs i académics especialistes en el tema. Vegeu R. Dehousse etalt, Une 
politique étrangérepourl'Europe (EUI, Working Paper EPU Núm. 91/8), Florencia, European University Institute, 1991. 

7. Per a W. Wallace, els primers temes de l'agenda CPE estaven imposats tant pels desenvolupaments internacio
nals com per ia iniciativa deis pa'ísos membres. Vegeu "Political Cooperation: Integration through Intergovernamenta-
lism", a W. Wallace/H. Wallce/C. Webb (compiladors), Policy Making in the European Community, Londres, Wiley and 
Sons, 1983, pág. 378. 
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lacio a l'elaboració de la primera agenda CPE (1970) que, a diferencia del 
carácter universal (tous azimuts) de Tactual, només tenia dos temes en car
tera: la CSCE i el conflicte del Próxim Orient. 

A Chora d'abordar els factors interns que han influít en el desenvolupa-
ment de la CPE des de la signatura de l'Acta Única, hem de distingir entre 
factors vinculats a la política exterior deis estats i factors vinculats al 
procés d'integració comunitaria. 

Ens ocuparem en primer lloc deis factors vinculats a la política exterior 
deis estats. A partir de 1987 s'incrementa un deis fenomens mes positius de 
la CPE: l'europeTtzació de les polítiques exteriors nacionals, entesa 
com "reflex de coordinado" de la diplomacia deis Dotze. Aquest reflex de 
coordinació es veu positivament influít peí procés general d'europeítzació8 

que es viu al continent a consequéncia de la nova atmosfera internacional 
creada per Gorbatxov. 

Els analistes de les polítiques exteriors deis estats comunitaris desta
quen la incidencia que el mecanisme de la cooperado política ha tingut en 
l'elaboració d'aquestes polítiques. El volum creixent de coreu& (els 4.000 
telexs anuals deis primers anys han donat pas a xifres que superen els 
10.000 en els darrers anys) i de trobades és un ciar símptoma d'alló que en 
un cert tó decimonónic hom ha anomenat esprit de corps.™ Europeítzació, 
reflex de coordinació o esprit de corps son expressions totes elles que defi-
neixen l'acquis formal de la CPE. És a dir, el desenvolupament de contactes 
que s'ha produTt a tots els nivells entre els Ministeris d'Afers Estrangers deis 
Dotze.11 

Aquest desenvolupament ha afectat el nivell mes elevat del mecanisme, 
el nivell ministerial. Si I'Informe de Luxemburg preveía dues trobades 
anuals, actualment hom pot parlar d'un nombre indetermitat. A les quatre 
reunions CPE previstes anualment cal sumar dues de carácter informal co-
negudes com "Gymnich" o de "week end\ dotze que teñen lloc a Pensems 
que la reunió mensual del Consell de Ministres de la CEE i, finalment, un 
nombre imprevisible de reunions convocades peí mecanisme de crisi, creat 

8. Sobre el concepte d'europeítzació vegeu la referencia a M. Kelstrup, nota 12 del capítol 1. 
9. Les sigles corresponen a Correspondencia Europea i al-ludeixen al sistema de télex (habitualment xifrat) que fun

ciona entre els Ministeris d'Afers Estrangers deis pa'ísos CPE des de mitjans de 1973, un mecanisme d'informado mul
tilateral i si multan i. 

10. El fet que hom empri, sense traducció, indistintament el francés i l'anglés en les reunions de la CPE estableix una 
diferencia important amb el feixuc treball de traducció que es dona a nivell comunitari. 

11. El mecanisme de la CPE funciona a cinc nivells diferents: Consell Europeu; reunions ministerials; comité polític; 
peí que fa al seguiment deis temes, grups de treball especialitzats en árees geográfiques o temátiques; i, per últim, co-
rresponsals europeus, auténtic centre de comunicacions de la diplomacia deis Dotze a nivell de cada ministeri i de llurs 
ambaixades a tercers paisos. 
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I'any 1981 per contrarestar la lentitud deis Dotze per reaccionar en el cas de 
la invasió soviética d'Afganistan. Un nombre indeterminat, pero en qualse-
vol cas creixent en la nova conjuntura internacional de post-guerra freda. 
Uexemple mes evident son les nombroses reunions que durant la crisi del 
Golf varen mantenir a BrusseHes els ministres d'Afers Estrangers deis 
Dotze, en alguns moments en contacte quasi permanent. Ja ha esdevingut 
un tópic afirmar que els ministres d'Afers Estrangers deis Dotze teñen mes 
relació entre ells que amb els altres ministres deis seus gabinets nacionals. 

A un nivell inferior, cal considerar que les reunions periódiques deis mi
nistres están precedides per les reunions deis directors polítics que, al seu 
torn, compten amb la feina previa realitzada ais Grups de Treball (hom ha 
calculat que a fináis deis anys el nombre total de reunions mensuals deis di-
ferents Grups arriba a superar el centenar).12 És justament en aquest nivell 
on es produeix la dinámica de treball a nivell europeu entre les diplomácies 
nacionals. 

La incorporado d'Espanya i Portugal al mecanisme CPE, anterior fins i 
tot al seu ingrés a la CEE per tal d'adequar les seves polítíques exteriors al 
mecanisme de coordinado, va obrir en principi un interrogant respecte de 
llur adaptado. L'anterior ampliado comunitaria (Grecia) havia distorsionat el 
mecanisme CPE, atesa la tendencia del govern Papandreu a identificar la 
seva política exterior amb posicions deis no-alineats. Contráriament a l'ini-
cialment previst, la incorporació d'Espanya al mecanisme CPE no ha dis
torsionat el reflex de concertado. Ans al contrari, Espanya reforga el meca
nisme CPE per la seva defensa de l'agenda diplomática europea.13 

Uactitud espanyola, factor positiu per al desenvolupament del mecanis
me CPE entre 1987 i 1990, s'explica per una tendencia consolidada que ha 
portat préviament a "grans" i "petits"14 a veure en la cooperado política un 
factor positiu per ais seus interessos nacionals. En concret, l'existéncia de la 
CPE els permet: a) assolir un perfil internacional desacostumat per a la 
grandária15 d'alguns paísos; b) introduir els seus problemes en una agenda 
europea, convertint-los en un "problema europeu" (el cas de la guerra de les 
Malvines és el mes evident; ja entre 1987 i 1990, la dedicado a la qüestió cen-

12. Vegeu R.H. Ginsberg, Foreign Policy Actions of the European Community. The politics of scale, Boulder, Lyne 
Rienner, 1989, pág. 51. 

13. Sobre ta incidencia positiva de la política espanyola en el mecanisme CPE, veig's E. Regelsberger, "Spain and 
the EPC. No Enfant Terrible", a The International Spectator, vol. XXIV, 1989, núm. 2, pp. 118-124. 

14. Per a la distinció entre els interessos deis "grans" i "petits" paísos de la CPE, vegeu E. Barbé, "La Cooperación 
Política Europea", a Revista de Instituciones Europeas, vol. XVI, 1989, pp. 96-100. 

15. Per exemple, Luxemburg esdevé durant el primer semestre de 1991, com a presidencia i portaveu deis Dotze en 
materia diplomática, ('interlocutor deis Dotze de nord-americans i soviétics durant la guerra del Golf. 
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tramericana está molt relacionada amb l'agenda espanyola o la qüestió de 
Timor amb l'agenda portuguesa); i, en molts casos, fer de les obligacions 
de la concertado diplomática un pretext de cara a les opinions publiques in
ternes (la política espanyola en relació amb el Sahara Occidental es defi-
neix a partir de 1987 segons les declaracions europees sobre la materia). 

Per acabar amb els factors interns vinculáis a la política exterior deis es-
tats, cal indicar que el procés d'europeítzació o reflex de coordinació que 
acabem d'abordar hacomportatalhora l'ampliació de ladimensió de les 
polítiques exteriors nacionals. Els diplomátics i els analistes estimen 
que la CPE ha permés fer progressar el nivell de conjunt del coneixement 
que teñen els Dotze deis esdeveniments internacionals. En aquest sentit, 
la incidencia de Tingres d'Espanya i Portugal en el període estudiat ha es-
tat positiva per a la CPE peí que fa al progrés del coneixement privilegiat 
de determinades regions del món. Així, els dos darrers membres de la 
CEE, i en especial Espanya, haurien introduít un partenaire privilegiat peí 
que fa al coneixement d'América Llatina,16 de la mateixa manera que 
Franga, Gran Bretanya i Bélgica ho han estat tradicionalment quant a 
rÁfrica Negra. 

Un cop tractats els factors interns vinculats a les polítiques exteriors na
cionals, ens ocuparem deis factors interns vinculats a la integrado co
munitaria que han incidit positivament en el desenvolupament de la 
CPE en els darrers anys. 

La vinculado entre cooperació política i integració comunitaria és 
quasi paradoxal. L'aparició del mecanisme CPE coincideix amb un mo-
ment creatiu, una fase optimista, per a la integració comunitaria. Uelabo
rad ó de PInforme de Luxemburg (1970) es sitúa en l'atmosfera de la ci
mera de La Haia (1969) on s'havia aconseguit l'acord deis Sis per Tingres 
de Gran Bretanya i per completar el Mercat Comú, alhora que es co-
mengava a parlar de l'establiment d'una Unió económica i monetaria. 
L'lnforme será el producte final del manament deis caps d'Estat i de Go-
vern ais seus ministres d'Afers Estrangers "perqué estudiessin la millor 
manera d'avangar en el terreny de la unificació política, obrint el camí per 
a una Europa unida capag d'assumir les seves responsabilitats en el món 

16. La informado sobre el paper d'Espanya com font autorítzada i de consulta en qüestions relacionadas amb 
América Llatina prové tant de fonts espanyoles com d'estrangeres. A Espanya, vegeu F. Perpiñá Robert, "La 
Cooperación Política Europea", a Política Exterior, vol. III, 1989, núm. 9, pág. 45. Aquesta opinió ha estat corroborada 
en entrevista amb l'actualment ex-Di rector Polític Adjunt de la CPE al ministeri espanyol, Enrique Panes. L'opinió es
panyola sobre aquest particular és compartida pels diplomátics europeus en general, vegeu R. Dehousse et alt., op. dt, 
pág. 6. 
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del demá ¡ de fer-ne una contribució equivalent a les seves tradicions i a la 
seva missió". 

Aquest esperit queda finalment recollit en Nnforme de Luxemburg, on el 
carácter progressiu de la unificado política justifica l'adopció d'un mecanis
me intergovernamental, al marge de la lógica comunitaria, com a primer pas 
en el camí de la integrado. Posteriors informes dedicats a la CPE han anat 
perfilant aquesta realitat: l'aparició de la CPE, mecanisme intergoverna
mental i destructor de la lógica de l'arrossegament (spill over) dominant en
tre els teórics neofuncionalistes de la integrado comunitaria, com a promo
tor de la Unió Europea. Així, Nnforme de Londres (1981) ja posa les bases 
del discurs de post-guerra freda sobre la importancia d'una "política exterior 
i de seguretat" per a la Unió Europea: "la constant intensificado de la coo
perado política europea i ('ampliado continuada del seu camp d'activitat 
testimonia clarament la seva importancia. Aquest desenvolupament ha con-
tribuit a Fobjectiu final, la Unió Europea". 

Paradoxalment, dones, a époques diverses (1970,1987 o 1990, moments 
tots ells de creativitat i de canvi en la Comunitat), un mecanisme de carác
ter intergovernamental esdevé un factor integradordels Dotze a nivell polí-
tic. Aixó porta alguns autors a distingir actualment entre l'institucionalisme 
supranacional, tradicional en Panálisi neofuncionalista de la Comunitat, i 
Tinstitucionalisme intergovernamental, emmarcat en el corrent teóric deis 
realistes estructuráis, que centra la seva análisi en la negociació política al 
si del Consell Europeu.17 Finalment, el mes estríete realisme polític deis in-
teressos nacionals que domina en la CPE acaba guayant-se el qualificatiu 
de "model federal".18 

El carácter integrador, malgré lui, del mecanisme CPE porta a Jacques 
Delors a fer-ne menció explícita en la seva primera gran intervenció de post
guerra freda davant el Parlament Europeu (17 gener 1990) i, paradoxalment 
donat el simbolisme del seu carree, a plantejar la qüestió de la política exte
rior deis Dotze en termes d'interessos nacionals i a senyalar la necessitat 
de perfilar, a partir d'aquests, els interessos comuns essencials, base per 
a les accions d'una política exterior i de seguretat deis Dotze. 

Els factors interns vinculáis a les diplomácies nacionals o al procés d'in-
tegració comunitaria que han influít en el desenvolupament de la CPE fins a 

17. Vegeu el treball de Andrew Moravcisk, "Negotiating the Single European Act", a R.Keohane/S. Hoffmann (com
piladora), The New European Community. Decisionmaking and Institutional Change, Boulder, Westview Press, 1991, 
pp. 41 -84. 

18. Segons la formulado del model federal com "model en qué els estats membres i el poder central teñen vocació 
d'actuar de manera concertada", R. Dehousse etalt, op. cit, pág. 5. 
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la seva transformado en "política exterior i de seguretat comuna" (PESC) en 
els projectes d'Unió Política discutits al llarg de 1991, son evidents: d'una 
banda, els governs membres semblen trobar en el mecanisme de la CPE 
un instrument de "prestigi" i d'"eficácia" per a llurs polítiques exteriors i, d'al-
tra banda, el mecanisme de la CPE actúa paradoxalment com a activador 
de la Unió política. Seguint el discurs de Delors, la futura política exterior i 
de seguretat es caracteritzará, com ara, per ser el mínim comú denomi
nador deis interessos nacionals deis Dotze. La gran pregunta oberta 
pels negociadors de la Unió Política gira al voltant del mecanisme de presa 
de decisions. El consens, mecanisme actual, ha generat aquests darrers 
anys insatisfaccions (la política a adoptar en relació amb la Unió Soviética 
de Gorbatxov ha estat un deis temes mes paralitzants de la CPE entre 1987 
i 1990). Vot per majoria en els terrenys que Delors qualificá d'interessos co-
muns essencials? Aquí, un cop mes, la lógica intergovernamental, que ha 
fet possible Tactual CPE, i el discurs comunitari (existencia dlnterés euro-
peu) es traben enfrontats. 

Un cop analitzats els factors interns que han incidit en el desenvolupa-
ment de la CPE entre 1987 i 1990, ens ocuparem ara deis factors externs. 

Si la relancé européenne i Vacquis formal de la CPE son factors interns 
que expliquen la dinámica de la diplomacia deis Dotze de 1987 engá, la 
transformado de les relacions internacionals constitueix el factor ex
tern d'aquesta dinámica. La modificado del comportament, tant per part 
deis Estats Units com per part de la Unió Soviética en la segona meitat deis 
anys vuitanta, altera dues premisses básiques de qualsevol política exterior 
i de seguretat deis europeo-occidentals: la confianza en els Estats Units 
com a garants de la seguretat europea i la percepció de l'amenacja so
viética. El declivi nord-americá, d'una banda, i la retirada/descomposició de 
la Unió Soviética, de l'altra, han obert un "espai nou" per a l'actuació inter
nacional deis Dotze. 

Peí que fa ais Estats Units, el període 1987-1990 está marcat per la re-
formulació de la seva política exterior i de seguretat. En aquest sentit, els 
europeo-occidentals veuen la política de Washington determinada per dos 
fets: primer, els condicionants pressupostaris de l'administració nord-ameri-
cana i segon, el ritme de canvis marcat peí "nou pensament" de Gorbatxov 
en materia de relacions internacionals. Les reduccions pressupostáries deis 
Estats Units, acompanyades de costosos programes iniciats durant la pre
sidencia Reagan (la Iniciativa de Defensa Estratégica és el mes espectacu
lar), creen entre els aliats europeus una "síndrome de desconfianga", en 
veure que els Estats Units opten de manera unilateral per una política de 
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seguretat menys costosa basada en la reducció deis seus compromisos 
amb Europa occidental. D'aquí que la resposta de l'administració nord-ame-
ricana en materia de limitado d'armaments a les propostes de Gorbatxov es-
devingui un tema de preocupado. La cimera de Reikjavik (octubre 1986) ha-
via estat el primer senyal d'alarma respecte de la voluntat nord-americana 
d'aconseguir unilateralment amb la Unió Soviética acords sobre l'armament 
nuclear desplegat a Europa, sense comptar amb Popinió deis seus aliats. 

La signatura (desembre de 1987) del Tractat INF entre els Estats Units i 
la Unió Soviética, que comporta la destrucció deis euromíssils, activa entre 
els europeo-occidentals la voluntat d'organitzar-se en el terreny de la segu
retat. Aixó activa al seu torn, grácies al motor franco-alemany, el procés de 
recuperado de la Unió Europea Occidental (UEO), iniciat ja l'any 1984.19 La 
UEO reviu com a fórum per consensuar posicions europees en materia de 
seguretat (INF, converses sobre reducció de torces convencional), per co
ordinar accions militars de torces europeo-occidentals fora de Tarea OTAN 
(la presencia en aigües del Golf durant la guerra Iran-lraq i durant la crisi ku-
waití) i, fins i tot, per elaborar doctrina en materia defensiva (plataforma de 
la UEO sobre els interessos de la seguretat europea, octubre 1987). 

A la reactivado de la UEO s'uneix, en el terreny bilateral, la creado en 
1988 del Consell de Defensa Conjunta franco-alemany que es presenta 
com a origen potencial d'un exércit europeu. Tots aquests elements son la 
mostra d'una nova actitud per part deis europeo-occidentals, a partir de la 
consciéncia del declivi económic de la superpoténcia protectora. En aquest 
sentit, el projecte de defensa europea (tradicionalment impulsat per la di
plomacia francesa) troba en la política nord-americana de la segona meitat 
deis anys vuitanta un reactivador important. 

Ara bé, el factor extern per excedencia en el període estudiat cal bus-
car-lo en la política, tant interna com internacional, de la Unió Soviética. La 
perestroika de Gorbatxov constitueix un repte per a la política exterior deis 
Dotze, car modifica de manera rápida el marc de referencia de les relacions 
Est-Oest i de les relacions internacionals en general. La modificació de les 
relacions Est-Oest, que passa per les rápides i successives propostes de 
Gorbatxov en materia de desarmament, posa en evidencia les limitacions 
deis Dotze en aquest terreny. Aplicant al peu de la lletra el títol III de PActa 
Única, la presidencia (en mans belgues) desestima el marg del 1987 una 

19. La reactivado de la UEO es deu, segons l'ex-secretari de l'organització, Alfred Cahen, a tres motius básics: la po
lítica pro-distensió deis europeus en contra de l'esperit de nova guerra freda de Reagan, el buit generat per la CEE a cau
sa de les seves dificultáis internes, i linteres demostrat peí públic europeu en materia de defensa a causa de la instal-la-
ció deis euromíssils. Vegeu A. Cahen, The Western European Union and NATO, Londres, Brassey's, 1989, pp. 5-7. 
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iniciativa de Delors de convocar un Consell Europeu per abordar les pro
postes de desarmament de l'URSS. Els ministres remeten durant la "reunió 
Gymnich" del primer semestre de 1987 la discussió d'aquestes qüestions a 
la UEO, recordant un cop mes els límits de la cooperació política en materia 
de seguretat (només aspectes polítics i económics).20 

També aquí ens trobem amb un aspecte paradoxal. Tot i que la revolució 
Gorbatxov fa visible, d'una banda, la feblesa deis Dotze com a actor efectiu 
en matéries de seguretat europea, afavoreix d'altra les condicions de treball 
deis Dotze en les relacions internacionals, a Europa i en general. Així, la 
distensió afavorida des de Moscou crea situacions propicies per la política 
de potencia civil {civilian power)2^ deis Dotze. 

A nivell deis paísos de la Comunitat, per exemple, els canvis ais paísos 
de l'Est, comengant per Polonia, porten el Consell Europeu de Rodes (de-
sembre del 1988) a proposar el desenvolupament del diáleg polític amb els 
paísos d'Europa oriental.22 A nivell mundial, l'anunci de Gorbatxov (febrer del 
1988) de la voluntat soviética de retirar les seves trapes d'Afganistan dona 
lloc de manera immediata a una declarado positiva deis Dotze, a diferencia 
del que s'esdevingué en el moment de I'ocupado soviética d'Afganistan l'any 
1979 (la CPE deixá passar molt de temps abans de celebrar una reunió i 
emetre una declarado de condemna, atesa la inexistencia en aquell moment 
de "mecanisme de crisi" i la indecisió d'alguns paísos respecte de la política 
a adoptar vers l'URSS). Tornant a la política de Gorbatxov respecte deis con-
flictes regionals (Afganistán, Cambodja, món árab), cal senyalarque aques
ta facilita el camí de la negociado per abordar vells conflictes, entrant així en 
l'únic terreny d'actuació de la Cooperació Política: la diplomacia. 

El desglag, la distensió (aquest cop global i no selectiva com en els anys 
setanta), la "desconflictivització" i la desmilitarització generades al Tercer 
Món per la política de Gorbatxov porten les relacions internacionals a un ter
reny "europeítzat", és a dir, a un terreny on el pes de la mediació diplomáti
ca i de la capacitat económica guanyen espai respecte de la capacitat mili
tar. Segurament, la demanda constant durant la crisi del Golf d'una 
"mediació europea" sigui una mostra d'aquesta nova realitat: grades a 
Gorbatxov, el discurs europeo-occidental sobre les relacions internacionals 
s'ha imposat. Només cal convertir el discurs en realitat. Aixó ens porta a les 

20. Vegeu G. Januzzi, "Political and Economic Aspects of European Security", a The International Spectator, vol. 
XXIII, 1988, núm. 1,pp.3-6. 

21. Sobre aquest concepto vegeu nota 1 de la Introdúcelo i l'apartat 4.3. d'aquest capítol. 
22. Recordeu el comentat al capítol 3. 
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línies d'actuació i a les polítiques realitzades pels Dotze entre 1987 i 1991 
en materia de política internacional. 

4.2 Les polítiques de CPE: els límits del mecanisme i la crisi del Golf 

A partir del 1987, les transformacions del sistema internacional i l'aveng 
en el procés de construcció europea (entrada en vigor de l'Acta Única) han 
incidit en les línies d'actuació desenvolupades pels Dotze en el terreny de la 
política exterior. De manera general, el mecanisme de política exterior deis 
Dotze ha estat criticat per les seves limitacions i, molt sovint, qualificat de di
plomacia declaratoria. Aquesta crítica simplificadora, en el sentit que l'ac-
tivitat internacional deis Dotze es redueix a l'elaboració de declaracions 
simbóliques, no permet matisos respecte deis nivells d'actuació i de les di-
ferents polítiques motivades per la CPE. 

La terminología esbosada per l'ambaixador Schoutheete23 per definir les 
lógiques d'actuació deis Dotze en el terreny diplomátic és molt útil per ana-
litzar les línies d'actuació de la CPE. Schoutheete dibuixa tres grans mares, 
producte de la CPE: a) la comunitat d'informació (communauté d'informa-
tiorí), que aHudeix a la creació d'un mecanisme d'intercanvi d'informació i 
de punts de vista entre els ministeris d'Afers Estrangers deis paísos comu-
nitaris; b) la comunitat de perspectiva (communauté de vues), que es refe-
reix a la consecució d'acords entre els Dotze per tal de parlar amb "una veu 
única" en les relacions intemacionals; i c) la comunitat d'acció (communau
té d'action), si ja s'entra en el terreny de l'elaboració i la implementació de 
polítiques concretes de carácter coHectiu. 

Aquests tres mares o comunitats (communautés) responen a tres nivells 
d'actuació (ordenáis de mes a menys fácil peí que fa a la seva realització); 
tots tres, a mes, s'han generat en el decurs de vint anys de funcionament de 
la CPE, amb la posterior inclusió en el títoi III de l'Acta Única. Hom pot afir
mar que, entre 1987 i fináis de 1990, la cooperado deis Dotze en política 
exterior ha fet un pas endavant peí que fa ais tres enfocaments esmentats: 
com a mecanisme d'informació mutua, com a veu única en les Rela
cions Intemacionals i com a iniciadora de polítiques concretes. Ara bé, 
aquest pas endavant propiciat per les transformacions del sistema interna
cional en el seu conjunt ha fet paleses les debilitáis del mecanisme. Les 

23. Schoutheete, op. cit, pág. 49. 
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transformacions de la Unió Soviética, d'una banda, i la crisi del Golf, de l'al-
tra, han tornat a plantejar diverses qüestions centráis per a Pelaboració 
d'una política exterior efectiva deis Dotze: quins son els instruments per 
dur a terme aquesta política?, quin és el seu ámbit d'aplicació? i, final
mente quin mecanisme s'adopta per prendre decisions en aquest ter-
reny? Aquests interrogants, plantejats en connexió amb els canvis interna-
cionals del moment, constituirán la base d'un debat mes profund amb motiu 
del Tractat d'Unió Política. 

Com a comunitat d'informació (communauté d'information) i des del punt 
de vista quantitatiu, la cooperado política deis Dotze ha fet un pas endavant 
important entre 1987 i 1990, seguint un procés en desenvolupament cons-
tant des de 1970. La influencia positiva de Tingres espanyol i portugués en 
ei mecanisme CPE s'ha fet sentir en el terreny informatiu. En el cas espa
nyol, per exemple, el nostre país s'ha situat rápidament en el grup deis 
membres mes "productius", informativament parlant, dins de la CPE.24 

En el fons no s'ha d'oblidar que l'intercanvi d'informació entre els Dotze 
és la base del "reflex de coordinado" o d'"europeítzació de les polítiques ex
teriora nacionals", considerat com l'acquis politique mes important de la 
CPE.25 Per tant, l'augment deis intercanvis informatius mostra clarament 
l'increment del reflex de coordinació entre els Dotze a partir de 1987. L'ex-
plicació cal buscar-la en bona mesura en la transcendencia de les decisions 
a prendre (actitud respecte de ('Europa de l'Est o posició en la crisi de 
Kuwait), que desborden pels seus costos (económics, polítics i militars) i per 
les seves característiques el marc de les polítiques exteriors nacionals. 

Com a comunitat de perspectiva (communauté de vues), els Dotze han 
intentat dur a terme una política de "veu única" (speaking with one voice) o 
de veu europea en el si de les relacions internacionals. En aquest ter
reny, les Nacions Unides constitueixen un fórum privilegiat. Situació encara 
mes evident a partir de la fi de la guerra freda. La celebrado anual de 
l'Assemblea General de Nacions Unides (AGNU), que aborda els grans te
mes internacionals inscrits també en l'agenda CPE, resulta d'entrada un 
moment ideal per aprofundir en la comunitat d'informació (communauté 
d'information) (al llarg del període de celebrado anual de la AGNU els 

24. Al llarg del primer semestre de 1986, Espanya és el tercer país després de Luxemburg, presidencia de torn, i de 
Gran Bretanya, peí nombre de Coreus enviats. Vegeu K. Saba, The Spanish Foreign Policy Decisión Making", a The 
International Spectator, vol. XXi, 1986, núm. 4, pag. 32. 

25. Vegeu P. Ifestos, European Political Cooperation, Aldershot, Averbury, 1987, pág. 241. 
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Dotze mantenen mes de 200 reunions CPE a diferents nivells i produeixen 
localment mes de 400 coreus).26 

Ara bé, raspéete mes destacable de l'actuació de la CPE a Nacions 
Unides está relacionat amb la comunitat de perspectiva (communauté de 
vues), car des de 1973 (data de Tingres de la RFA a l'ONU) els Dotze han 
intentat donar una imatge de Grup27 coherent. Una comunitat de perspec
tiva (communauté de vue) recollida, com ja hem senyaiat, a l'articulat de 
l'Acta Única ("les Altes Parts Contractants procuraran evitar qualsevol ac
etó o presa de posició que redueixi la seva eficacia en tant que torga cohe
rent en les relacions internacionals o en el si de les organitzacions interna-
cionals"). 

L'experiéncia del període estudiat (1987-1990) peí que fa a l'actuació de 
la CPE a Nacions Unides es tradueix en un augment de l'imatge d'actor di-
plomátic europeu. La percepció deis altres actors en aquest sentit —en els 
anys setanta Tambaixador soviétic a Nacions Unides ja parla, llavors iróni-
cament, deis Mighty Nine— es concreta en una serie de fets destacables. 
Per exemple, els sopars institucionalitzats durant la celebrado de la AGNU 
deis Dotze ministres d'Afers Estrangers amb el secretan d'Estat nord-ame-
ricá (des de 1987) i amb el ministre d'Afers Estrangers soviétic (iniciades el 
1989), com a personalitats mes representatives de Taita "diplomacia mun
dial". Tanmateix, també es celebren durant l'ocasió trobades a diversos ni
vells amb el Consell de Cooperacio del Golf, amb el Grup deis Vuit (América 
Llatina), amb Japó, amb Xina i amb els paísos d'América Central, com a 
mes destacables. 

El programa polític deis Dotze el presenta anualment la presidencia de 
torn durant el debat polític de TAssemblea General. És un text interessant, 
ates que —en haver estat consensuat— ens permet teñir entre les mans en 
cada moment el mínim comú denominador28 deis Dotze en materia di
plomática. Ara bé, quan es tracta d'entrar en el terreny de la votació de re-
solucions o d'explicacions de vot, la coherencia deis Dotze comenga a mos
trar esquerdes: alguns cops a nivell del vot concret; d'altres vegades, 

26. Sobre e! mecanisme de funcionament de la CPE en el marc de Nacions Unides, vegeu Peter Brückner, 
'The European Community and the United Nations", a European Journal of International Law, vol. 1,1990, núm. 1/2, 
pp. 174-192. 

27. Al marge de la Cooperacio Nórdica en política exterior, la Cooperado Política deis Dotze és l'únic grup de paísos 
del món occidental clarament organitzat i amb presencia al si de les Nacions Unides. 

28. Expressió habitualment utilitzada pels analistes de la CPE per ai-ludir a l'"espai d'acord" entre els interessos na-
cionals deis Dotze i, en conseqüéncia, la substancia máxima de qualsevol possible acció comuna deis Dotze en mate
ria diplomática. 
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mitjangant la introdúcelo de reserves nacionals en l'explicació del "vot euro-
peu". 

Tot i així, el nivell de coherencia de vot entre els paísos de la CE en la se-
gona meitat deis anys vuitanta ha augmentat respecte de la primera meitat. 
Es pot indicar que ranormal divergencia" deis primers anys vuitanta (degu-
da en bona mesura a Pactitud grega, mes en consonancia amb el vot del 
Grup deis 77 que amb el vot europeu-occidental) ha donat pas en el perío
de 1987-1990 al "nivell habitual de convergencia" entre els Dotze a Nacions 
Unides. Aquest nivell es sitúa al voltant del 45%-50% de les votacions rea-
litzades. Per exemple, Pany 1988 els Dotze varen mantenir una posició 
idéntica (si, no o abstenció) en el 47,4% de les votacions que es celebraren 
a l'AGNU i Pany 1987 aquesta situació es va donar en el 46,7% deis casos 
en qué es va votar. Aqüestes xifres representen la sortida del període de (a 
divergencia grega, que va ocasionar que Pany 1983 només en un 30,1% de 
les votacions es dones una posició unánime deis llavors Deu. Tanmateix, si 
tenim en compte que a l'AGNU s'adopta un elevat nombre de resolucions 
per consens, resulta lógicament que la convergencia entre els Dotze a nivell 
global (votació i consens) augmenta. Així hom pot parlar Pany 1988 de con
vergencia en el 76,2% de les resolucions aprovades (via votació o via con
sens) i del 75% Pany 1987. 

Amb Pingrés d'Espanya i Portugal, la convergencia del vot deis Dotze a 
Nacions Unides es veu afavorida car els dos nous membres participen 
torga disciplinadament en la comunitat de perspectiva (communauté de 
vues). Com a factor positiu d'aquest ingrés, els analistes també apunten la 
possibilitat que el comportament espanyol hagi incidit en el canvi pro-comu-
nitari de la política grega a Nacions Unides.29 

Malgrat el canvi d'actitud grega i el "bon comportament" d'Espanya i 
Portugal, es manté la divergencia estructural (que trobem també durant els 
anys setanta), no arribant el vot unánime deis Dotze al 50% deis casos. En 
definitiva, la divergencia de vot entre els Dotze és important i s'explica peí 
predomini deis interessos nacionals quan s'aborden regions del món o te
mes concrets en els quals un Estat té una política molt arrelada. En aquest 
sentit, els vells temes de Pagenda —el Próxim Orient, Sud-áfrica o les ar
mes nuclears— sempre originen divergéncies. L'examen, per exemple, de 
les resolucions adoptades amb vot divergent deis Dotze durant 1988 ens 

29. Vegeu E. Regelsberger, "EPC in the 1980s: Reaching another plateau?", a Pijpers et alt., European PofitJcal 
Cooperaron in the 1980$, Dordrecht, Marti ñus Nijhoff, 1988, pp. 35-36. 
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ofereix una radiografía torga semblant a la tradicional durant els anys se-
tanta: el vot diferent deis británics peí que fa a Sud-africa, el de Franga en 
materia nuclear o els blocs enfrontats quan es tracta de la qüestió palestina. 
En aquest últim cas, Espanya acostuma a compartir posicions amb el bloc 
"progressista-moralista" (Grécia-Irlanda-Dinamarca). Tanmateix, en el cas 
de Sud-áfrica el vot espanyol, mes determinat per interessos economics, es 
mostra equidistant entre el bloc realista deis Grans (Gran Bretanya, Franga, 
RFA) i l'esmentat bloc moralista. 

El tercer producte de l'actuació deis Dotze en el terreny diplomátic, la co-
munitat d'acció (communauté d'action), és sens dubte el de resultats mes li-
mitats. S'ha de recordar que l'Acta Única indica que els Dotze "procuraran 
formular i aplicar conjuntament una política exterior europea". L'actuació 
mes básica per dur a terme aquesta política exterior consisteix a formular 
una "posició europea". En aquest sentit, les declaracions de la CPE —ela-
borades a nivell de directors polítics, de ministres o de caps d'estat i de go-
vern— son la formulació literal d'una posició europea, en el sentit deis 
Dotze. La diplomacia declaratoria esdevé així el primer nivell de la po
lítica exterior deis Dotze. 

En el terreny de la diplomacia declaratoria el període 1987-1990 ha estat 
molt productiu. Si hom presta atenció al nombre de declaracions elaborades 
anualment, ens adonem que la xifra mitjana (unes seixanta) supera abasta-
ment la producció de la década anterior (en els setanta s'elaboraven unes 
quinze declaracions per any).30 De fet s'observa una clara tendencia crei-
xent en el nombre de declaracions emitides pels Dotze al llarg del període: 
50 l'any 1986, 40 l'any 1987 i 81 l'any 1988.31 Ara bé, aquest indicador té 
una validesa limitada si tenim en compte que els fets que propicien les de
claracions depenen de realitats externes a la propia Comunitat. 

A nivell qualitatiu, la revisió temática de les declaracions del període 
1987-1990 ens permet detectar: 

a. la mundialització de l'agenda CPE, de tal manera que regions geo-
gráfiques "ignorades" per la pressió d'interessos nacionals ("vedats" de fran-
cesos i británics) s'incorporen (el Magreb a partir de 1988) o esdevenen te-

30. La "European Policy Unir (Florencia) té una base de dades que recull tots els textos relacionáis amb la CPE (de
claracions po I ¡tiques, intervencions oráis de la presidencia en organitzacions internacionals, preguntes oráis al 
Parlament Europeu, etcétera) i publica periódicament amb aquesta informado el European Political Cooperation 
Documentation Bulletin. 

31. Informado recollida per W. Wessels, "EPC after the Single European Act: Towards a European Foreign Policy via 
Treaty Obligations?", a M. Holland (compilador), The Futuro of European Political Cooperation. Essays on Theory and 
Practice, Londres, Macmillan, 1991, pág. 150. 
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mes prioritaris durant aquest període (l'Af rica Austral per mor deis canvis in-
terns a Sud-áfrica i les seves conseqüéncies a Namibia i a Angola);32 

b. I'existéncia d una agenda prioritaria CPE: el Próxim Orient, la CSCE, 
América Central, la banya d'África, PÁfrica austral, Afganistán, el desarma-
ment a Nacions Unides, les relacions Est-Oest i els drets humans son els 
temes mes recurrents al llarg d'aquests anys.33 

Aixó ens ajuda a entendre que en la proposta Kohl-Mitterrand (6 de de-
sembre de 1990), previa a l'inici de la Conferencia Intergovernamental so
bre Unió Política, s'incloguin amb voluntat d'expansió mundialista una serie 
d'árees susceptibles d'acció diplomática comuna deis Dotze mes o menys 
coincidents amb Pesmentada agenda prioritaria (CSCE, relacions amb 
TURSS i l'Europa de l'Est, negociacions de desarmament i Mediterránia). 

La formulado de la "veu europea" a través d'una declaració constitueix la 
base de l'acció posterior de la Cooperació Política. Puntualment, algunes 
declaracions, com l'adoptada en el Consell Europeu de Madrid (juny 1989) 
sobre el dret deis palestins a l'autodeterminació i el de l'OAP a negociar en el 
seu nom,34 suposen una presa de posició inequívoca en temes sensibles. 
Aquesta no és, pero, la situació habitual, car les declaracions, com a veu del 
"mínim comú denominador", es caracteritzen per la seva timidesa. 
Tanmateix, en el període 1987-1990 hom pot parlar d'un augment de la co-
hesió entre els Dotze (reflectida en les seves declaracions) en temátiques 
concretes. Aquest és el cas del Próxim Orient amb el no reconeixement de 
POAP com a govern a l'exili, de Sud-áfrica on es troba un punt mig de com-
promís entre els Dotze o d'América Llatina, on augmenta el nombre de de
claracions que recullen una posició comuna (el cas de Panamá, pero, mostra 
la fragilitat del consens en moments sensibles).35 A partir de les declara
cions, la tasca diplomática deis Dotze queda en bona mesura en mans de la 
presidencia i, de manera mes amplia, de la troika (formalitzada en 1981, la 
troika está formada per la presidencia de torn mes l'anterior i la posterior). 

La presidencia segueix dues grans línies d'actuad ó: a) la tasca infor
mativa (participado en fórums internacionals, trobades bilaterals de carác
ter regular com les celebrades amb el secretan d'Estat nord-americá, con-

32. La mundialització o globalització geográfica de l'agenda no comporta la globalització temática, car les qüestions 
militars i de defensa es mantenen al marge. 

33. La importancia d'aquestes regions o temátiques és obvia quan es comprova el nombre de declaracions CPE, 
preguntes en el Parlament Europeu o missions diplomátiques relacionades amb elles. Vegeu l'índex temátic, recapitú
late, publicat periódicament al European Political Cooperation Documentaron Bulfetin. 

34.La Declaració de Madrid constitueix una manifestado mes de la posició deis Dotze sobre la qüestió palestina de
finida, ja l'any 1980, en una Declaració elaborada peí Consell Europeu, a Venécia. 

35. Vegeu W. Wessels, a Holland (compilador), op. cft, pp. 150-151. 
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tactes a nivell d'ambaixador amb un país tercer afectat per una posició 
CPE, etcétera) per donar a conéixer l'opinió europea; i b) l'organització de 
missions diplomátiques (viatges de la troika a zones en conflicte, contac
tes amb parts en conflicte, missions d'investigació, accions davant de go-
verns acusats de no respectar els drets humans, etcétera). Les missions de 
la troika pretenen introduir una dinámica de diáleg diplomátic en regions 
conflictives. Per exemple l'any 1989, durant la presidencia espanyola la 
troika (a iniciativa espanyola) realitzá una política molt activa en relació 
amb el Próxim Orient, que va incloure viatges a la regió i, fins i tot, la traba
da per primera vegada de Yasir Arafat amb la presidencia de la CPE.36 

Tanmateix, les visites realitzades plantegen dubtes respecte de la capa-
citat de la troika per implementar una política conseqüent amb els principis 
formulats pels Dotze. En aquest sentit, l'Acta Única recull que "les polítiques 
exteriors de la Comunitat Europea i les polítiques convingudes en el si de la 
Cooperació Política Europea hauran de ser coherents". D'aquí que encar-
regui a la presidencia i a la Comissió "la missió de vetllar per aquesta co
herencia". Aixó respon a la necessitat cada cop mes obvia d'acabar amb la 
divisió artificial entre "high politice (gran diplomacia) i "low politice (qües-
tions técniques i económiques), que separa els nivells d'actuació deis 
Dotze/Comunitat com a potencia comercial i deis Dotze/Cooperació Política 
com a actor diplomátic. 

En realitat, les transformacions del sistema internacional entre 1987 i 
1990 han fet encara mes difícil mantenir aquesta divisió artificial que, en 
époques de guerra freda era igual d'il-lógica pero mes viable. Per exemple, 
si examinem el contingut d'una declarado qualsevol37 sobre les relacions 
Est-Oest emesa al llarg del període, ens adonem que els Dotze condicionen 
les relacions económiques (establir lligams económics entre la CEE i els 
paísos de l'Est) a l'actitud soviética en temes de seguretat (retirada de les 
tropes soviétiques d'Afganistan, ratificació del Tractat INF). La divisió di-
plomácia/economia es fa absolutament inviable, ates que el sistema de 
post-guerra freda es caracteritza justament per la seva vinculació (la CSCE, 

36. Sobre el programa i les activitats CPE desenvolupades durant la presidencia espanyola del mecanisme, vegeu: 
E. Barbé, "El año español de la Cooperación Política Europea", a Anuario Internacional CIDOB 1989, pp. 109-120; F. 
Fernández Ordóñez, "El discurso de la presidencia española: proceso y objetivos", a Política Exterior, vol. III, 1989, 
núm. 1, pp. 30-54 i 'The EC Presidency expericiences of Spain", a European Affairs, 1989, núm. 3, pp. 18-20; E. 
González Sánchez, "La presidencia española de la Comunidad Europea", a Revista de Instituciones Europeas, vol. 
XVI, 1989, núm. 3, pp. 691-723: i F. Perpiñá Robert, "La Cooperación Política Europea", a Política Exterior, vol. III, 
1989, núm. 9, pp. 40-54. 

37. Alludim en concret al contingut d' una declarado sobre relacions Est-Oest elaborada el 13 de juny de 1988 sota 
presidencia alemanya. 
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per exemple, que es podia catalogar com el fórum diplomátic i de seguretat 
per exceMéncia de l'Europa bipolar, organitzá el marg del 1990 la Primera 
Conferencia sobre Cooperació Económica a Europa). 

Podríem trabar múltiples exemples entre 1987 i 199038 que mostren que 
l'efectivitat de les polítiques deis Dotze en el marc internacional és propor
cional a la vinculado existent en cada cas entre direcció política ("la veu eu
ropea") i instruments económics (competencia comunitaria). Cal distingir, 
dones, l'ús d'instruments comuns a dos nivells: 

a. un nivell polític per l'adopció de polítiques comunes en el marc CPE, 
amb la participado de tots els estats membres; 

b. un nivell operacional, que utilitza instruments comerciáis i financers 
derivats del Tractat de Roma. 

En aquest últim nivell, la política comercial, la política d'ajut i cooperació, 
les sancions o els embargaments son instruments básics per Paplicació 
d'una política exterior europea.39 En aquest sentit, les sancions a Sud-áfri-
ca, el "diáleg euro-árab" o el procés de San José son el producte de la crea-
ció de mecanismes adhoc, representatius en aquell moment de la voluntat 
política deis Dotze de superar la rigidesa institucional i fer ús deis mecanis
mes comunitaris per fer efectiva la posició deis paísos comunitaris (con-
demna de Yapartheid, creació de dinámiques negociadores a Centramérica 
o al Próxim Orient, etcétera). 

En conseqüéncia, la vinculació entre la CPE (la presidencia) i la CEE (la 
Comissió) que dona lloc a una imatge de complementarietat ja habitual (la 
presencia de totes dues a les reunions del Grup deis Set, la presencia de la 
Comissió en els viatges efectuats per la troika, etcétera) no respon a un 
canvi fonamental d'actituds. Contráriament, les suspicácies envers la "co-
munitarització" de la política exterior deis Dotze generen procediments com
plexos i lents. Es pot mencionar, com a exemple, la normativa elaborada peí 
Consell l'any 1989 sobre les exportacions de productes susceptibles d'es-
devenir armes químiques.40 Aquesta decisió comunitaria es va produir des-
prés de l'enfrontament aeri entre Libia i Estats Units, vinculat a l'acusació 

38. Vegeu anualment Vlnforme General sobre la actividad de las Comunidades Europeas (apartats de Relacions 
Exteríors, Cooperació Intergovemamental i Drets Humans) o de manera mes sintética la revisió de les activitats de la 
Comúnitat en materia de relacions exteríors que publica anualment el Journal of Common Market Studies. 

39. La utilitzactó d'instruments comunitaris a partir de directríus CPE ha donat lloc a nombrases análisis tant poli-
tológiques com jurfdiques. Vegeu M. Holland, "Sanctions as an EPC instrument", a M. Holland, op. c/f.t 1991, pp. 180-
198; també S. Nuttall, "Interactíon between European Polítical Cooperation and the European Community", a Yearbook 
of European Law, 1987, pp. 211-249. 

40. Vegeu S. Nuttall, Interactíon between European Polítical Cooperation and the European Community", a 
Yearbook of European Law, 1989, núm. 9, pp. 171-173. 
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nord-americana que afirmava que el régim de Gadafi fabricava armes quí-
miques amb tecnología alemanya. Malgrat, pero, la creació d'un instrument 
comunitari per actuar contra la proliferació de Parmament químic, els Dotze 
condicionaren la seva utilització a una decisió previa de la Cooperació 
Política. D'aquesta manera la utilització d'un instrument comunitari quedava 
sotmesa a la regla del consens utilitzada en la CPE i no pas al mecanisme 
previst en el Tractat. El filtre del consens serveix per recordar-nos que entre 
els Dotze es dona una clara resistencia a la "comunitarització" (via política 
comercial) de determinades matéries. 

La divisió artificial (mares institucionals i procediments diferents) 
entre diplomacia i relacions económiques és el gran handicap per 
l'aplicació d'una política exterior "europea". No és Púníc. Quan el siste
ma bipolar desapareix és precisament quan la lógica "superpoténcies mili-
tars versus Europa civil" deixa de funcionar. Els estats europeo-occidentals, 
com demostra la crisi del Golf (iniciada Pagost de 1990 amb l'ocupació de 
Kuwait per Iraq), ja no poden emparar-se en la lógica de la "potencia civil" 
protegida per la superpoténcia militar. De tal manera que la solidesa de la 
diplomacia com a "política última" d'una potencia civil (el mecanisme CPE 
en el món bipolar) s'esquerda quan es converteix en un "instrument mes 
d'una política exterior". És a dir, quan els Dotze es troben durant la crisi del 
Golf amb la conjuntura d'haver de passar del terreny diplomátic habitual 
(ractuació política acompanyada, en el millor deis casos, de pressions 
económiques) a la utilització de la forga. Si en una primera etapa els Dotze 
fan una política coherent i activa (signatura d'una Declaració conjunta amb 
l'URSS), en una segona etapa (la fase de pre-guerra que comenga a mit-
jans d'octubre) les posicions es distancien generant-se dos pols (pro i con
tra negociació amb Iraq, representáis respectivament per Franga i Gran 

Bretanya al Consell de Seguretat), que coHapsen el mecanisme CPE. 
Mecanisme que "desapareixerá" un cop esclatada la guerra.41 

Les conseqüéncies de la crisi del Golf per al mecanisme CPE es tra-
dueixen en un estat d'opinió favorable a la vinculado entre diplomacia 
i defensa a niveli deis Dotze. Opinió que es deixará notar en les negocia
ciones per al Tractat de la Unió Política. En aquest punt cal recordar que les 
indicacions de l'Acta Única estableixen clarament la divisió institucional en-

41. Análisi feta per G. Bonvicini en una ponencia (no publicada) sobre 'The Gulf Crisis of 1990/91 as a Case Study 
of the EC/Twelve's Ability or Faiíure to Define and Implement a European and Security Policy" en una conferencia so
bre Towards a Common Foreign and Security Policy? Recent Developments in European Politicai Cooperation and the 
Reform Proposais of the Intergovernamental Conference, Brusselles, 30-31 de maig de 1991. 
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tre diplomacia i defensa. Segons l'Acta, els Dotze han de coordinar els as-
pectes "polítics i económics de la seguretat"; peí que fa a "la cooperació 
mes estreta en el camp de la seguretat", l'Acta remet els estats a la UEO i a 
l'Alianga Atlántica. Aixó s'ha traduít entre 1987 i 1990 en una sistemática uti-
lització de la UEO com a comunitat de perspectiva {communauté de vues) 
en materia de seguretat (definido d'una posició deis pa'ísos europeus sobre 
el desarmament Est-Oest o elaboració d'una Plataforma sobre la Seguretat 
Europea, 1987) i com a comunitat d'acció {communauté d'action) (opera-
cions de retirada de mines durant la guerra Iran-lraq o de vigilancia de 
l'embargament contra Irak durant la crisi de Kuwait). 

En acabar 1990, i en plena crisi del Golf, la política exterior deis Dotze es 
troba amb el problema básic de la divisió deis seus instruments en tres 
mares institucionals europeus diferenciats: la CPE (diplomacia), la CEE 
(economía) i la UEO (defensa).42 Aquesta divisió, que l'InformeTindemans 
(1975) ja destacava com la gran debilitat de la dimensió exterior deis Dotze, 
dificulta ara per ara la conversió deis Dotze en actor internacional.43 El que 
ens porta a plantejar-nos a continuació en quina mesura aixó es tradueix 
pels Dotze, en sentit negatiu, en vulnerabilitat (la influencia d'actors externs 
en l'activitat diplomática deis Dotze) i, en sentit positiu, en influencia (la per-
cepció positiva de l'actuació deis Dotze per part d'altres actors). 

4.3 La diplomacia deis Dotze com a métode: el model de potencia 
civil (civilian powet) i el diáleg inter-regional 

La dimensió internacional deis Dotze comporta una disfunció per a la ló
gica bipolar dominant en el món fins a l'any 1990. D'aquí que es plantegin 
una serie de preguntes. Ens trobem davant una nova potencia? I si és així, 
están els Dotze disposats a fer la política d'una potencia? I encara mes, son 
capagos de fer-ho? La desaparició del món bipolar no ha invalidat les pre
guntes, relacionades amb la vulnerabilitat i la influencia deis Dotze en les re-

42. No és possible parlar d'instruments defensius de la UEO, mes enllá deis instruments nacionals coordináis per la 
Unió, a diferencia de l'OTAN que compta amb planificado defensiva i torces integrades. Vegeu A. Cahen, op. dt. 

43. La reafirmado d'Europa com a actor internacional ha estat definida com una combinado deis següents compor-
tamentes per part deis Dotze: a) desenvolupar mes a fons punts de vista i posidons comuns; b) adaptar-se de manera 
efectiva ais desafiaments interns o externs; c) fer-se carree deis problemas d'Europa ocadental sense confiar en l'ajut 
deis altres; d) resistir-se a la dominado per part de tercers, mott especialment de les superpotenaes i oposar-se si cal 
ais punts de vista d'altres actors internadonals; e) adoptar noves responsabilitats fora de les fronteros d'Europa oca-
dental; i, finalment, f) incrementar la influencia d'Europa occidental en l'arena internadonal. Vegeu R. Rummel (compi
lador), op. c/f.,pág. 15. 
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lacions internacionals. Ans al contrari, el moment de transformacions pro
fundes que viu el sistema internacional les fa encara mes actuáis. 

El discurs sobre la Comunitat com a potencia internacional está logica-
ment vinculat a la seva capacitat económica. D'aquí que en la década deis 
setanta, moment en qué les xifres mostren la recuperació deis membres de 
la CE en detriment deis Estats Units,44 apareguin les primeres adverténcies 
contra la temptació comunitaria d'adoptar comportaments internacionals 
propis de la política de poder (power politics)*5 exercida tradicionalment pels 
grans estats que posen peí davant de qualsevol valor els propis interessos. 
La imatge de la Comunitat com a possible potencia futura (powerbloc) 
en el sistema bipolar es veu contrastada en el mateix període per una imat
ge alternativa, la Comunitat com a potencia civil (civilian power)A6 

Aquesta imatge de potencia civil será criticada durant els anys vuitanta, mo
ment en qué la segona guerra freda crea dificultats ais europeo-occidentals 
per distanciar-se de la imatge de la potencia política (power politics) del bi-
polarisme militar EUA-URSS. Alguns analistes fins i tot neguen en aquest 
període el model de la potencia civil47 per la seva falta d'instruments per fer 
front a la dinámica militar del sistema. 

És justament aquesta manca d'instruments militars el que determi
na la vulnerabilitat de la diplomacia deis membres de la CE. En aquest 
sentit, les línies d'actuació deis Dotze en el terreny diplomátic es veuran in-
fluídes pels actors extems amb competéncies en el terreny de la seguretat 
europea, és a dir, pels Estats Units a través de la política realitzada directa-
ment o a través de PAlianga Atlántica. Cal recordar que les grans redefini-
cions de les relacions transatlántiques han coincidit amb moments de rea
firmado europea enfront deis Estats Units (Púltim d'ells amb la signatura de 
la Declarado sobre les Relacions entre la Comunitat Europea i els Estats 
Units, 1990)48. Es pot parlar d'un joc de suma nul-la entre PAlianga Atlántica 

44. En vint anys (entre 1950 i 1970) les exportacions nord-americanes havien passat d'un 16,75% del total mundial 
a un 13,7%, mentre que les del Sis havien passat del 15,4% al 28,8%. Peí que fa a les reserves monetáries, els Estats 
Units havien passat del 49,7% al 15,7%, i els Sis del 6,1% al 32,5%. 

45. Vegeu la crítica de Johan Galtung, The European Communiiy: A Superpower in the Making, Londres, George 
Alien, 1973 [exlsteix edició castellana d'editoríal Nueva Visión, Buenos Aires, 1976]. 

46. Concepte introdurt per F. Duchéne, "Europe's role in world peace", a R. Mayne (compilador). Europe Tomorrow: 
Sixteen Europeans LookAhead, Londres, Fontana, 1972. Vegeu referencia mes amplia a la nota 1 de la Presentado. 

47. Vegeu K. Kaiser/C. Merlini/Th. de Montbrial, European Communiiy Progress or Decline, Londres, RIIA, 1985 i H. 
Bull, "Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?", a L. Tsoukalis (compilador), The European Communiiy: Past, 
Present and Future, Oxford, Basil Blackwell, 1983. 

48. Vegeu la referencia al contingut d'aquesta Declarado en fapartat 1.3 ("La nova Europa com a realitat político-ins
titucional") d'aquest t re bal I. 
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i la Cooperado Política com a expressió de Tactor CE en el sistema inter
nacional. 

Conseqüentment, les relacions CEE-EUA al voltant del mecanisme CPE 
han estat torga conflictives.49 El fet no resulta estrany si tenim en compte 
que la CPE és percebuda arreu com un "instrument diferenciador" que per-
met ais membres de la CE crear-se "un espai diplomátic propi". 

De fet, la diplomacia deis Dotze s'ha creat un espai allá on s'ha distanciat 
de les posicions nord-americanes (el tema del Próxim Orient és el mes ciar 
de tots) o allá on els Estats Units li han delegat el paper actiu (el cas de la 
CSCE durant el sistema bipolar). L'autonomia de la posició deis Dotze res
pecte de la política nord-americana es dona quan els interessos económics 
europeus es veuen directament implicats (el cas del petroli al Próxim Orient 
o el cas del gas soviétic, que fa que els paísos comunitaris mantinguin la 
política pro-distensió malgrat les pressions contraríes de la presidencia 
Reagan). En general, pero, la posició nord-americana constitueix un cons-
trenyiment de primer ordre per a la política CPE. D'entrada el fet que mai no 
s'hagi creat en el marc de la cooperado política un Grup de Treball per 
abordar les "relacions euro-amencanes" s'explica per la voluntat deis Dotze 
d'evitar un tema amb un elevat grau de corrosió per al mecanisme de coo
perado, donada la complexa xarxa de relacions bilaterals i multilateral 
existent entre els dotze paísos comunitaris i els Estats Units (seguretat in-
closa) tant en l'época de la lógica bipolar com en la situado d'inestabilitat 
sorgida de la descomposició del bloc de l'Est. 

Dos exemples ens permeten copsar la vulnerabilitat del model comunita-
rí de potencia civil enfront de les pressions deis Estats Units. D'una banda, 
amb pressions directes (aconseguir la participado deis paísos comunitaris 
en accions militars fora de Tarea (out ofarea) adregades a defensar objec-
tius occidentals, comengant peí seu desplegament naval l'any 1987 al Golf 
Pérsic durant la guerra Iran-lraq);50 d'altra banda, amb pressions indirectes 
(el renaixement de la UEO, lligat al clima de tensió Est-Oest provocat per la 
política Reagan-Bush, comporta per ais nord-americans una decisió positi-

49. L'any 1974, després d'uns mesos de tensió lligats ais esdeveniments de 1973, els Estats Units i els membres de 
la CE arribaren a un compromfs (compromfs de Gymnich) pet qual la presidencia, amb l'acord deis Nou, pot dur a ter-
me un procos d'informació o consulta amb els aliats. D'aquesta forma es vinculava eals Estats Units a un preces que 
es presentava com una amenaca peí seu lideratge del món occidentai. Vegeu B. Kohier, "Euro-american relations and 
European Polrtical Cooperation", a D. Alien (compilador), European política! cooperation: towards a foreign policy for 
Western Europe, Londres, Butterworth Scientific, 1982, pp. 88-133. 

50. Vegeu A. Pijpers, The Twelve out-of-area: A civilian power in an uncivil wortó?", a Pijpers etatt., op. cit., 1988, 
pp. 142-165. 
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va des del punt de vista de compartir responsabilitats (burden sharing) al si 
de PAlianga). 

L'evolució deis esdeveniments a partir de la caiguda del mur de Berlín 
(reafirmado en el mon postbipolar del paper de l'OTAN; comandament mili
tar nord-americá durant la guerra del Golf, etcétera) mostra que la base 
transatlántica de la seguretat europea és un fet que va mes enllá del siste
ma bipolar i que continua exercint una influencia determinant sobre el com-
portament diplomátic deis Dotze. 

Un cop copsada la vulnerabilitat deis Dotze, vinculada a la manca 
d'instruments militars, ens ocuparem ara de la influencia exercida per 
aquest grup de paísos en el sistema internacional. En aquest sentit, la 
CPE s'ha convertit en "marc de referencia" per altres estats o grups d'es-
tats, actuant com a formulador de polítiques {policy maket) adoptades per 
la diplomacia d'altres paísos fora del marc deis Dotze (per exemple, la re-
vitalització, a partir de 1987, de la proposta de conferencia internacional 
sobre el Próxim Orient o la defensa del procés diplomátic a Centramérica, 
enfront de les opcions militars a Nicaragua i a El Salvador), o bé com a 
forga mediadora (múltiples veus sol-liciten una acció negociadora deis 
Dotze durant la crisi de Kuwait, com a alternativa a la direcció nord-ame-
ricana de la crisi). 

Linteres demostrat per nombrosos paísos o grups de paísos per mante-
nir intercanvis polítics amb la CPE ha donat lloc a una serie de contactes 
formáis o informáis que ocupen una part important de la feina de la pre
sidencia (de vegades, la representado s'amplia de la presidencia a la troika 
i, fins i tot ais Dotze en el seu conjunt, comptant també amb la presencia de 
la Comissió, en el cas de paísos mediterranis amb acords de cooperado i 
d'associació amb la CE). El diáleg amb tercers paísos s'ha desenvolupat a 
partir de la creado de mecanismes ad hoc, el que ha generat un sistema 
flexible i adaptable a les necessitats deis membres de la CE (per exemple, 
el primer contacte en el marc de Nacions Unides entre els dotze ministres 
com a CPE i el secretan d'Estat nord-americá va ser de carácter informal) o 
bé a les del partenaire (els paísos de la Lliga Árab varen demanar la fórmu
la de la troika per poder, ells, utilitzar idéntic mecanisme, una forma d'inte-
grar els palestins, que no gaudien de reconeixement individual en la repre
sentado árab dins del "diáleg euro-árab"). En general, hom pot parlar de 
contactes periódics (un per presidencia habitualment) que teñen lloc a nivell 
ministerial o a nivell inferior (directors polítics) segons les característiques 
de cada país o grup de paísos (pragmatisme i facilitat de relació, país con-
flictiu, etcétera). Per exemple, les relacions amb Suécia s'estableixen a ni-
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vell d'alts funcionaris mentre que les relacions amb Xina s'estableixen a ni-
vell ministerial. 

Linteres de tercers paísos per establir un mecanisme de consulta amb la 
CPE té dues expiicacions vinculades entre si. La primera d'elles deriva de la 
capacitat económica deis Dotze, que els converteix en una potencia molt 
atractiva per ais paísos en vies de desenvolupament. En aquest sentit, la in
fluencia de la CE entre els paísos ACP és l'exemple mes evident. La sego-
na explicado está relacionada amb la percepció que tercers paísos teñen 
de la influencia diplomática deis Dotze. L'opinió generalizada és que la ca
pacitat económica mes la imatge de potencia civil51 converteix els 
Dotze en un partenaire diplomátic atractiu. Paísos com l'índia o Corea 
del Sud troben que comptar amb el suport deis Dotze (molt mes fácil si es té 
un mecanisme de consulta) esdevé una manera de mantenir o fins i tot d'in-
crementar el seu standing internacional. 

En efecte, la diplomacia deis membres de la CE ha esdevingut una 
interlocutora atractiva per moits paísos i grups de paísos. Només cal 
veure les xifres: l'any 1990, els Dotze havien establert diáleg polític amb 27 
paísos de manera bilateral i amb 133 de manera multilateral (a través de 
grups regionals). Aixó reflecteix, d'una banda, la voluntat deis membres de 
la CE d'influir cada cop mes en les relacions internacionals i, d'altra banda, 
Patractiu que té la CPE per a tercers paísos. La xarxa de contactes, basada 
en mecanismes regulars o adhoc, de carácter formal i informal, constitueix 
un instrument básic per tal que els Dotze puguin influir en el "dia a dia" de 
les agendes diplomátiques internacionals.52 

Com ja s'ha dit, l'any 1990 els Dotze mantenien diáleg polític periódic in-
dividualment amb 27 paísos, clarament diferenciats en dos grups. En primer 
lloc, els 11 paísos aliats i próxims ideológicament {allied and like minded-
countries) o estats aliats i amics {"friendlf and allied statesp3 que confor
men un grup de paísos amb una densa xarxa de relacions amb els Dotze 
en el seu conjunt o en part (en el si de l'OTAN, de l'OCDE i del Grup deis 
Set entre d'altres). Aquest primer grup de paísos está format pels Estats 

51. Segons Ch. Hill {op. cit, pág. 44), la potencia civil es caracteriza per: l'ús de la persuasió per damunt de la co
erció; la utilització de múltiples camins i formes de discussió en lloc d'actuar només quan es tracta de reforcar les insti-
tuáons própies; per la voluntat de desitjar una diplomacia oberta; i per promoure una discussió pública mes sofisticada 
sobre temes de política exterior. 

52. Vegeu E. Regelsberger, The Twelve's Dialogue with Third Countries: Progress towards a Communautó 
d'Action?", a M. Holland (compilador), op. cff.,1991, pp. 161179. 

53. E. Regelsberger, autora de la primera expressió [" Euro pean Political Cooperation (ERPC) Contacts with Third 
Countries: Past and Present", a E. Regelsberger et aft., The Externa! Relations of European Political Cooperation 
and the Future ofEPC, EUI Working Paper 85/172, pág. 15] Pha substituida mes tard per la segona {op. cit, 1991, 
pág. 169). 
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Units, Canadá, Australia, Nova Zelanda, Japó, Noruega, Turquía, Austria, 
Finlandia, Suécia i SuTssa. En cada cas, el nivell del contacte, els temes 
abordats o el grau d'institucionalització és diferent. 

En el cas deis Estats Units, donat el perill de quedar "esclafats" (going 
into bed with an elephanf)?4 els Dotze han estat tradicionalment contraris a 
la formalització d'un mecanisme de contactes entre la CPE i el Departament 
d'Estat. Com ja s'ha dit, les trobades ministres d'Afers Estrangers-secretari 
d'Estat comengaren de manera informal a causa de la reticencia d'alguns 
paísos comunitaris. Hom pot dir que, en general, les consultes ad hoc (que 
inclouen contactes a tots els nivells i moltes vegades aprofitant altres ám-
bits, com l'ONU, l'OCDE, TOTAN o el Grup deis Set) han estat el mecanis
me habitual de treball. Ara bé, no s'ha de menysprear el simbolisme de la 
institucionalització (reafirmar la participado nord-americana en la política in
ternacional deis Dotze), sentit en qué cal entendre la pressió nord-america
na des de la caigua del mur de Berlín per signar un tractat entre la CEE i els 
EUA, que tingué com a resultat final la Declarado de novembre del 1990 
que estableix un marc institucional de consultes entre els Dotze i els Estats 
Units. Es tracta d'un marc de consultes "regulars i exhaustives" amb carác
ter semestral i a tots els nivells (presidencial, ministerial amb Comissió in-
closa, ministerial amb Comissió només) o consultes ad hoc (secretan 
d'Estat amb presidencia europea o troika).55 

Canadá, Australia i Nova Zelanda mantenen, a diferencia de Japó, un 
contacte mes informatiu que polític amb la CPE. Peí seu cantó, Japó, amb 
relacions formalitzades des del 1983, utilitza molt sovint el marc OCDE com 
a "espai d'encontre" amb els Dotze. L'agenda política CPE-Japó ha tingut al 
llarg deis anys vuitanta tres grans temes: la guerra Iran-lraq, substituida 
després per la crisi de Kuwait; el conflicte del Proxim Orient; i, de manera 
mes amplia, les relacions Est-Oest. 

Peí que fa ais altres paísos, n'hi ha prou amb destacar la favorable pre-
disposició respecte de Noruega (integrada de fet en la maquinaria CPE du-
rant uns mesos l'any 1972) i Austria (previsible soci comunitari en un termi-
ni curt) i, en sentit oposat, el difícil tema ture (ates el conflicte amb Grecia i 
els atemptats contra els drets humans que es produeixen al país) en el qual 
de moment el diáleg polític serveix de pretext enfront de la política CE 
d'anar retardant Tingres del país. 

54. Expressió molt ií-lustrativa emprada per E. Regelsberger, op. cit, 1985, pág. 16. 
55. Vegeu "Déclaration sur les relations entre la Communauté Européenne et les États Unís", Agencia Europe, 

Europe Documente, núm. 1661, 23 de novembre de 1990. 
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Juntament amb aquests paísos a mi es i aliats, l'any 1990 els Dotze man
ten ¡en consultes polítiques amb altres 16 paísos asiátics (Xina, india, 
Filipines, Tailandia i Corea del Sud), mediterranis (Algéria, Xipre, Israel, 
lugoslávia, Malta, Marroc i Tunísia) i membres del CAEM (la RDA abans 
de la unificado i no de manera regular, Hongria, Polonia i la Unió Soviética). 
En molts casos, els Dotze han justificat el diáleg polític establert (Corea del 
Sud, lugoslávia) sobre la base de la influencia positiva que podría exercir a 
l'interior deis paísos en qüestió. El contacte polític amb Xina, comengat l'any 
1983 per obvies raons económiques, es va interrompre el juny de 1989 en 
resposta ais fets de Tlananmen. L'establiment de diáleg polític amb l'índia, 
iniciat el 1984, va ser un suport simbólic en el terreny diplomátic al Grup 
deis No-Alineats en plena segona guerra freda. Lobertura del diáleg polític 
amb els paísos del CAEM (a partir de la Declarado Conjunta CE-CAEM del 
1988),56 que l'any 1990 incorpora a la Ugió Soviética, es produeix en un 
moment de canvi i de noves perspectives. Sens dubte, a partir de 1990 el 
diáleg polític entre els Dotze i els paísos de l'Europa central i oriental és un 
factor vital per a la imatge europea en el món. 

Fora deis contactes amb els 27 paísos apuntats (molt centrats en l'inter-
canvi d'informació), els Dotze han impulsat durant la década deis vuitanta 
una política de promoció del diáleg inter-regional. De tal manera que 
l'any 1990 els Dotze mantenien, com ja s'ha indicat, consultes polítiques (al 
marge de les relacions económiques entre la CEE i alguns d'aquests grups) 
amb 133 paísos, emmarcats en els seguents grups: els paísos ACP, la 
Luga Árab en el marc del "diáleg euro-árab", PASEAN, els paísos d'América 
Central, el Grup de Contadora, el Consell d'Europa (amb els paísos no per-
tanyents a la CE), els estats de la línia de front,57 el Grup de Rio i el Consell 
de Cooperado del Golf. 

Tret de les consultes amb els paísos del Consell d'Europa no comunita-
ris, les relacions polítiques deis Dotze amb altres grups regionals 
constitueixen un instrument de primer ordre per la seva influencia a 
nivell mundial, per la seva "publicitaf, per dir-ho en termes d'una especia
lista en la materia.58 De fet, la política internacional deis Dotze en la década 
deis vuitanta está centrada en el desenvolupament del diáleg inter-regional, 
com demostren els texts i els fets. La conveniencia, indicada en I'Acta Única 

56. Vegeu capítol 3, apartat 3.2. 
57. L'expressió "Front Une States" al-ludeix ais seguents estats áfricans: Bostwana, Angola, Mocambic, Zámbia, 

Zimbabwe i Tanzania. 
58. Vegeu E. Regelsberger, op. cit, 1991, pág. 174. 
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(art. 30.8), d'establir dialeg polític amb tercers paTsos i grups regionals que
da recollida en la "Declarado sobre el Paper Internacional de la Comunitat 
Europea" elaborada peí Consell Europeu de Rodes (desembre 1988), que 
indica la necessitat d'establir aquest tipus de dialeg amb grups de paísos 
del Proxim Orient, la Mediterránia, África, el Carib, el Pacific, Asia i América 
Llatina. 

Els textos de la CPE segueixen, com és habitual, ais fets, car la política 
de dialeg inter-regional ja s'estava realitzant des de comengaments de la 
década (ASEAN, l'any 1980; el Consell d'Europa, el 1983; el Grup de 
Contadora, el 1984, etcétera). És interessant assenyalar, pero, Pinici d'aquest 
dialeg (reunions adhoc) a partir de 1988 amb els paísos ACP. De fet va ser 
difícil que els Dotze en el seu conjunt acceptessin el seu establiment (Poc-
tubre de 1987, els ministres havien desestimat una demanda deis paTsos 
ACP per establir el dialeg per la por d'alguns paísos de trobar-se amb una 
agenda dominada peí tema de les sancions a Sud-áfrica). El mateix 198859 

i durant la presidencia alemanya (un país especialment actiu durant les se-
ves presidéncies peí que fa a la promoció deis contactes inter-regionals), els 
Dotze mostren interés —juntament amb la Lliga Árab— per donar nova 
forga al "dialeg euro-árab" (dominat políticament peí conflicte árabo-israeliá). 
Novament, a fináis de 1990, la crisi de Kuwait situará Pesmentat dialeg en 
un nou context d'urgéncia, marcat per la voluntat deis Dotze de renovar el 
mecanisme. Amb tot, el "dialeg euro-árab" s'ha convertit en la vella "assig-
natura pendent" deis Dotze en materia internacional. 

El fracás en aquest dialeg (paralitzat durant llargs períodes) contrasta 
amb la maquinaria regular i efectiva establerta entre els Dotze i els paísos 
de PASEAN (una agenda diplomática global que ha dedicat, pero, especial 
interés a la qüestió de Cambodja). En el compte positiu deis Dotze cal fer 
esment també del mecanisme de consulta i concertado (procés de San 
José) establert progressivament entre la CPE/CEE i els paísos centrameri-
cans/Grup de Contadora/Grup de Río, una alternativa diplomática a la diná
mica bél-lica en la regió centramericana; o també els contactes recents (ini
ciáis el 1988) pero intensos entre el Consell de Cooperado del Golf i els 
Dotze, amb vista a Pestabilització del Proxim Orient. 

La política deis Dotze, favorable ais processos d'integració regional com 
pas previ a l'establiment de contactes inter-regionals, rep amb senyals po-

59. L'any 1988 és especialment productiu: s'amplien els contactes amb Noruega i Canadá, s'ofereixen contactes pri-
vilegiats a Malta i Austria, es fa la declarado conjunta CEE-CAEM, s'inicien fes relacions amb el Consell de Cooperado 
del Golf i es revitalitza el dialeg euro-árab. 
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sitius en el període 1987-1990 la creació de nous grups (el Consell de 
Cooperado Árab i la Unió del Magrib Árab).60 En realitat, la dinámica deis 
Dotze d'afavorir els contactes polítics a nivell regional per sobre deis con
tactes a nivell individual, fa de la CPE un model a imitar. En efecte, qual-
sevol grup regional (generat básicament amb l'objectiu de la integrado 
económica) es veuria obligat a coordinar les seves diplomácies a nivell de 
grup abans d'entrar en contacte amb la CPE, amb el consegüent efecte har-
monitzador (moderador en segona instancia) de les polítiques exteriors na-
cionals. En el cas de rASEAN i del Grup de Contadora, hom pot parlar d'un 
procés de coordinació d'aquestes característiques, mentre que la Comunitat 
del Carib (CARICOM) ha fet justament de la coordinació de les polítiques 
exteriors deis seus membres un deis objectius básics del tractat. 

Així dones i segons la concepcíó deis Dotze, el diáleg inter-regional 
hauria de produir major estabilitat en les relacions internacionals. Tot i 
considerant que les raons iniciáis per establir aquest diáleg estabilitzador 
per part deis Dotze i deis seus parfena/res61 son diverses: 

a. beneficis económics, com els perseguits peí Grup de Río en les seves 
relacions amb els Dotze o pels Dotze amb la creació del "diáleg euro-árab"; 

b. interessos polítics, com els perseguits pels árabs extractors de petroli 
en les seves relacions amb els Dotze o pels Dotze en les seves relacions 
amb els paísos centramericans. 

En última instancia, la política desenvoiupada pels Dotze (incentivar les 
integracions regionals i crear una xarxa de relacions inter-regionals) tindria 
com a objectiu l'estabilitat del sistema internacional, demostrant d'aquesta 
manera la capacitat deis Dotze per exercir influencia en l'esmentat sistema. 

En resum i en relació amb la influencia internacional deis Dotze, resulta 
impossible separar els factors que la expliquen. Tres grans idees, aplicables 
al període 1987-1990, ens donen elements d'interpretació. 

En primer lloc, part de la seva influencia s'explica per la seva propia 

60. Durant la presidencia espanyola, els Dotze elaboraren una declarado felicitant-se de la firma del tractat de la 
UMA, assenyalant els avantatges que comportaría per a les relaciones CEE-Magríb (23 de febrer de 1989) i una altra 
sobre la creació del Consell de Cooperado Árab (14 de marg de 1989). 

61. E. Regelsberger explica el fenomen de les reladons "grup a grup" (económiques i polítiques) entre els Dotze i al-
tres agrupadons en set grans enundats: 1) com a resposta natural deis Dotze a la necessitat deis Dotze de gestionar 
la interdependénda global; 2) com a resultat de la "lógica interna" (federalismo cooperatiu) deis Dotze; 3) com a pro
ducto del complex procés de negodació intra-europeu; 4) com a estrategia per donar "consistencia" al perfil internacio
nal d'Europa; 5) per reduir les incerteses d'alguns paísos respecte del poder deis Dotze; 6) com a procés afectat per la 
política de poder {powerpolítics); i 7) com a fórmula ínteressant pero no com a "element dau" de la diplomada. Vegeu 
E. Regelsberger, The dialogue of the EC/Twelve wrth other regional groups: a new European identity in the intematio-
nal system?", a G. Edwards/E. Regelsberger (compiladors), Europe's Global Links. The European Community and 
inter-Regional Cooperation, Londres, Pinter Publishers, 1990, pp. 3-26. 
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existencia. Es a dir, l'atractiu deis Dotze com a comunitat generadora de 
pau interna (comunitat de seguretat).62 En segon lloc, la seva capacitat 
económica (financera i comercial), traduTda en política de cooperació i 
d'ajuda, és un factor indiscutible des del punt de vista de la seva influencia 
en els paísos del Sud i de l'Est. En tercer lloc, la seva imatge de potencia 
civil ha fet deis Dotze en determinats conflictes internacionals una mena de 
Mista de correus {poste restante) per paísos o actors que difícilment podrien 
establir d'entrada comunicació directa entre ells63 i la flexibilitat i pragma-
tisme de la maquinaria han convertit la CPE en un model institucional 
lleuger a imitar. LUEO, per exemple, ha fet la seva remodelació segons els 
procediments experimentáis per la CPE. Fet no menyspreable si tenim en 
compte l'etapa creativo-arquitectónica que viu el continent europeu i que, 
previsiblement es viurá a nivell mundial en la década deis noranta (el dis-
curs del nou ordre mundial i de la recuperado de Nacions Unides és el 
senyal de partida). 

4.4 Interessos nacionals i política exterior europea: canvi i 
continui'tat de cara a la década deis noranta 

L'any 1987, moment de Pentrada en vigor del títol III de PActa Única, els 
Dotze ja tenien disset anys d'experiéncia en el terreny de la concertado di
plomática. Aquesta experiencia mostra que el trumfo mes important de la 
cooperació política a nivell del sistema internacional (els altres dos nivells a 
considerar serien la integrado europea i les polítiques exteriors nacionals) 
ha estat, malgrat tot, la creado duna imatge d'unitat diplomática, que ha 
fet deis Dotze un actor coHectiu en les relacions internacionals. El con-
cepte d'actor coHectiu comporta dos components básics: convergencia d'in-
teressos i una estructura de comunicació que faciliti la transmissió de les 
preferéncies compartides {preference-sharing).64 

L'estructura de comunicació entre les diplomácies deis Dotze o, si es 

62. Vegeu nota 3 del capítol 2. 
63. Símil emprat per Ch. Hioll a Rummel (compilador), op. cit, pág. 47, que pot incloure accions com la gestió efec

tuada el 23 de juny de 1989 pels ambaixadors a Israel deis paísos de la troika, presidida per Espanya, per sol-licitar al 
govern d'aquell país la suspensió de les deportacions de palestins residents ais territoris ocupáis. 

64. Utilitzem el concepte d'actor coHectiu de E.O. Laumman i P.V. Marsden ['The Analysis of oppositional structures 
in political élites; identifying collective actors", a American Sociological Review, 1979, núm. 44, pp. 713-732, citat per P. 
Kenis i V. Schneider, "The EC.as an international corporate actor: Two case studies in economic diplomacy", a 
European Journal of Political Research, vol. XV, 1987, núm. 4, pp. 439-440], basaí en la noció de col-lectivitat com a 
pluralitat d'actors individuáis que actúen de manera concertada d'acord amb la complementarietat de les seves expe-
riéncies. 
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prefereix, la comunitat d'informació (communauté d'information), és Pany 
1987 un fet plenament assolit, en particular si tenim en compte la facilitat 
amb qué s'integren les maquinarles diplomático-informatives d'Espanya i 
Portugal. El segon componente la convergencia d'interessos, constitueix 
l'objecte d'aquest apartat. Mes concretamente els clivatges entre els inte-
ressos nacionals deis Dotze, que expliquen els límits de la política ex
terior europea de cara a la década deis noranta. 

El debat sobre la política exterior comuna sempre ha format part del de-
bat mes ampli sobre la Unió Europea. Les etapes prévies al naixement de 
l'Acta Única així ho confirmen (Informe Tindemans, 1975; Iniciativa 
Genscher-Colombo, 1981; Tractat d'Unió Europea, 1984). L'análisi del de
bat sobre la política exterior europea i de l'activitat diaria de la CPE entre 
1987 i 1990 permet copsar l'existéncia d'una serie de clivatges, basats 
grosso modo en la tradició diplomática de cada país (clivatges entre estats 
i grups d'estats) i en la dinámica de la vida comunitaria (clivatges inter-insti-
tucionals i clivatges entre estats i institucions). Aquests clivatges, que em-
marquen la discussió que acaba l'any 1987 amb la integrado de la coope
rado política en l'Acta Única, es basen mes que en grups amb una visió 
idéntica i posició negociadora clara en interrelacions complexes amb algu-
nes actituds comunes i individualismes evidents. 

Tanmateix, la transformado radical del sistema internacional a partir de la 
caiguda del mur de Berlín, fa que les diplomácies nacionals s'adeqüin a la 
nova realitat, introduint alguns canvis destacables en la seva concepció de 
la política exterior comuna.65 Canvis que s'han d'entendre com respostes a 
noves realitats (la desaparició del bipolarísme i la unificado alemanya com 
mes destacades) i que es veuran contrastats durant la discussió l'any 1991 
del Tractat d'Unió Política. 

Tres grans qüestions ens permeten establir els principáis clivatges entre 
els Dotze en materia de política exterior comuna: 

a. la dimensió extra-europea de l'estat; 
b. el contingut del seu europeisme; 
c. la seva posició en materia de seguretat. 
La dimensió extra-europea de l'estat apunta al nivell de relacions 

privilegiades que aquest pugui teñir fora del subsistema internacional 

65. El concepto de política exterior comuna l'accepten fáctlment tote els paísos, llevat de Dinamarca que en diverses 
ocasions ha manHestat les seves reticencias. El fet no resulta sorprenent, ates que —com ha assenyalat William 
Wallace— cada govern l'interpreta a la seva manera [vegeu "Introduction: cooperation and convergence in European 
foreign policy" a Ch. Hill (compilador), National foreign policías and European Political Cooperation, Londres, 
RIIA/George Alien & Unwin, 1983, pág. 6]. 
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creat pels Dotze. Si l'estat té unes relacions externes importants (Higa-
des a la seva historia colonial o a la seva grandária, diferenciant-se cla-
rament entre Grans i Petits) o té un estil diplomátic marcadament dife-
rent deis altres Onze, és mes difícil la seva participado en un marc 
coHectiu. El primer gran clivatge, que es basa en la capacitat de cada 
estat per facilitar el funcionament coHectiu, ens permet distingir tres 
grans grups de paísos. 

El primer grup está format per aquells paísos que veuen en la CPE el 
marc ideal per a la seva política exterior. Per la seva grandária (Bélgica, 
Luxemburg) o per les limitacions de la seva historia recent (RFA), aquests 
paísos han trobat en el mecanisme de coordinació diplomática deis Dotze 
una manera de "potenciar" llurs polítiques (YOstpolitikde Willy Brandt n'és 
l'exemple mes evident). Els canvis del període 1987-1990 plantegen dubtes 
respecte de l'adscripció de PAIemanya unificada en aquest grup de paTsos, 
donat que la desaparició del bloc soviétic ha deixat els paTsos de l'Europa 
central i oriental, com hem vist al capítol anterior, a "la recerca d'un aliat 
amb recursos económics". En aquest sentit, la RFA es troba per primera 
vegada des de la seva creació amb "unes relacions privilegiades". 
Aquest canvi raproxima potencialment ais altres Grans de la diplomacia 
deis Dotze. 

El segon grup está format per paTsos que teñen relacions privilegiades 
extra-europees, o bé una diplomacia molt particularitzada pero sense que 
aixó els porti a perseguir llurs objectius de manera incompatible amb Pacció 
col-lectiva deis Dotze. En aquest grup (format per Irlanda, Italia, Dinamarca 
i els PaTsos Baixos), s'incorporen entre 1987 i 1990 Espanya, Portugal i fi-
nalment, Grecia, que a partir de 1988 abandona la seva política previa 
d'"allunyament sistemátic de les posicions europees" (el conflicte árab-isra-
eliá i les relacions Est-Oest eren els dos grans temes de divergencia entre 
el govern grec i els seus socis en la CPE). 

El realineament grec, juntament amb la posició hispano-portuguesa, ve
nen a justificar des del punt de vista práctic l'optimisme generat al voltant de 
l'Acta Única i del seu títol III. El canvi grec s'explica per raons internes (la 
crisi política que viu el país), per la influencia que pugui exercir el fet d'haver 
de presidir el mecanisme comunitari durant 1988 i per les circumstáncies 
del moment (la política deis nous socis mediterranis i la transformado de les 
relacions Est-Oest que acabará amb la imatge d'enemic de la Unió 
Soviética, molt criticada des d'Atenes). Es pot dir que la convergencia grega 
és l'inevitable "fruit deis temps" (molt mes encara quan Grecia intueix, a par
tir de la desaparició del bloc de l'Est, una nova onada de conflictes en els 
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Balcans, moment en qué la potenciado de la posició nacional a Dotze será 
molt important). 

Italia, Espanya i Portugal comparteixen una opinió molt favorable al me-
canisme de la CPE, tot i que en tots tres casos es tracta de paísos amb in-
teressos extra-europeus que els porten a fer una política activa en regions 
concretes. Italia, a la Mediterránia, a mes, des deis canvis de 1989 ha re-
forgat els seus instruments "centreuropeus", com l'Hexagonal. Espanya, a 
l'América Llatina i al Magrib, incrementant-se l'actuació espanyola a aques
ta darrera regió a partir de la crisi del Golf (1990). Portugal, a Brasil i a 
l'África Austral on viuen mes de 600.000 portuguesos.66 Lógicament, 
l'existéncia d'interessos privilegiats genera divergéncies (com ara el vot de 
condemna espanyol a Nacions Unides, a diferencia deis seus socis comu-
nitaris, a propósit de la intervenció deis Estats Units a Panamá Pany 1989). 

Irlanda, Dinamarca i els Paísos Baixos gaudeixen de "prioritats" particu-
lars. En el cas d'lrlanda, la seva neutralitat (és l'únic país comunitari que no 
pertany a POTAN) implica una reserva constant quan la política exterior des
borda en política de seguretat (l'article 30.6 de PActa, que implica que el ti
to I III exclogui la dimensió militar de la seguretat, permet la participado ir
landesa en el mecanisme). Podria dir-se, dones, que Irlanda constitueix un 
"obstacle formal" en el camí de la plena construcció europea. Dinamarca, 
per la seva banda, també emet reserves. En el seu cas, com queda recollit 
al peu del títol III de l'Acta Única,67 per tal que la CPE no impideixi la con
certado de la seva política exterior en el marc nórdic. Ens trobem aquí amb 
l'únic país comunitari que, al marge deis Dotze, forma part d'una veritable 
comunitat de paísos (política, histórica, cultura i institucional). 

Finalment, els Paísos Baixos que defensen el mecanisme de la diplomacia 
col-lectiva troben que molt sovint els obliga a "desvirtuar" la seva posició en 
matéries considerades sensibles (Drets Humans, Relacions Nord-Sud). De tal 
manera, que les divergéncies neerlandeses (aquest país, juntament amb 
Irlanda i Dinamarca, han estat qualificats de "grup moralista")68 es fan notar 
especialment quan els Grans, ex-poténcies colonials, aborden amb una gran 
dosi de "realisme" llurs relacions amb el Tercer Món (Sud-áfrica i les relacions 
Nord-Sud, en general, han estat els grans temes de divergencia). 

El darrer grup está format per les dues grans potencies, en el sentit mes 

66. Vegeu A. Vasconcelos, "Portugal and European Political Cooperation", a The International Spectator, vol. XXVI, 
1991, núm. 2, pp. 127-140. 

67. Declarado de Dinamarca, adoptada pels altres paísos en el moment de la signatura de l'Acta, indicant que les 
conclusions del títol III no afecten la seva participado en la cooperado nórdica en materia de política exterior. 

68. Vegeu C. Mili» "National Interests— the insuperable obstadas?", a Ch. Hill (compilador), op. cit., pág. 187. 
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clássic de la paraula: Franga i Gran Bretanya. Totes dues disposen de 
"grans espais extra-europeus de relacions privilegiades" lligats al seu passat 
colonial, tot i que entre 1987 i 1990 es constata una major obertura deis ve-
dats (com ara el Magrib deis francesos) i la conseqüent penetració de la 
CPE. A mes, ambdues gaudeixen d'un estatus privilegiat (membre perma-
nent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides) i pertanyen al club nu
clear. Els privilegis d'aquests dos paísos respecte deis altres membres de la 
CPE els converteixen en paísos reticents per definició a la dissolució de la 
seva política exterior en un marc coMectiu. Tanmateix, la fi de la guerra fre-
da i la unificado alemanya comporten un canvi d'actitud per part francesa. 
La necessitat de fer enfront de la nova realitat explica les propostes france
ses (en coHaboració amb la RFA) al llarg de 199069 per fer un pas endavant 
en materia de política exterior i de seguretat comuna (PESC). Es pot parlar 
de pas endavant perqué les propostes franco-alemanyes incideixen direc-
tament, dinamitzant-los en el sentit de construcció a Dotze, en els altres dos 
grans clivatges de la cooperado política des deis seus origens: l'europeis-
me, basat en la visió de Pevolució comunitaria i l'atlantisme, producte de 
l'opció en materia de seguretat. 

Comengarem per l'europeisme. L'europeisme divideix els estats en 
dues grans fendéncies, pro-cooperació i pro-integració. És impossible 
establir dos grups clars, mes enllá de les caracteritzacions mes habituáis, 
com ara la tradicional oposició entre Franga i els Paísos Baixos/Comissió 
com a resum del binomi intergovernamentalisme/comunitarització. 

El cert és que el nucli vell i tradicionalment pro-integració de la Comunitat 
coincideix amb el grup de paísos mes favorable, en general, a l'evolució de 
la CPE en direcció comunitaria (establir vineles formáis CEE-CPE, vincular 
mes la Comissió amb el treball CPE, gaudir d'instruments comunitaris per 
dur a terme polítiques mes efectives en el terreny diplomátic, etcétera). Els 
períodes d'elaboració de propostes i de negociado (pre Acta Única i prepa
rado de la CIG sobre unió política) permeten copsar la continuítat d'aquest 
clivatge (integrado/ cooperado) pero també l'aparició de noves actituds lli-
gades ais "canvis ambientáis". Així, l'any 1986 es caracteritzá per un am-
bient general de reforma comunitaria i per la percepció de perill que com-
portava per la frágil maquinaria CPE Tingres de dos nous membres del Sud, 

69. Al llarg de 1990 Kohl i Mitterrand elaboren dues propostes de PESC, el 19 d'abril i el 6 de desembre. Ambdues 
teñen la forma de carta adrecada a la presidencia de torn (Irlanda i Italia, respectivament) poc dies abans de celebrar
se la trabada semestral del Consell Europeu. 
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mentre que l'any 1990 está dominat peí temor a la unificació alemanya i a la 
inestabilitat Hígada a la desaparició del bloc de l'Est. 

Al llarg de la negociado pre-Acta Única en materia de política exterior 
destaquen dos temes nous i representatius del clivatge que ens ocupa: la 
mateixa existencia del títol III, que implica la inclusió de la política exterior 
en l'Acta Única, i la creació d'un Secretariat per la CPE. 

Peí que fa al títol III, s'ha de dir que la pretensió inicial deis gran estats (el 
tándem franco-alemany, d'una banda, i Gran Bretanya, de l'altra, fan una 
política convergent)70 consisteix a elaborar un tractat específic de coopera
do política (Gran Bretanya no volia, pero, que se li dones el títol de tractat). 
El projecte deis Grans xocá amb la visió de la Comissió, partidaria de re
dactar un únic text per reformar el Tractat de Roma i per donar forma jurídi
ca a la CPE. La Comissió, a diferencia deis Grans, té una visió osmótica 
(ósmosi entre afers económics, socials, financers i monetaris, d'una banda, 
i política exterior de l'altra), contraria a la "parcel-lacio" del projecte d'Unió 
Europea. En aquest sentit, i lluny de la visió última de la plena comunitarit-
zació de la política exterior deis Dotze, la fórmula de l'Acta Única que 
uneix en un sol text jurídic CEE i CPE té, com ja hem senyalat, un valor 
simbólic important. Malgrat no haver-se modificat la naturalesa de la coope
rado política (intergovernamentalisme i consens), els analistes parlen de la 
"pressió moral"71 que genera la fórmula de l'Acta, que hauria de produir ma-
jor cohesió i un nou clima de cooperado entre els Dotze (amb vista a l'evo-
lució futura, si tenim en compte que el títol III preveía la seva revisió per a 
l'any 1992). 

Incidint en la voluntat d'ósmosi de la Comissió, l'Acta fa referencia a la 
necessária coherencia entre relacions exteriors de la Comunitat i coopera
do política europea (art. 30.5). Ara bé, per contrarestar el valor moral de la 
inclusió del títol III en l'Acta, el títol té una estructura peculiar (un sol article 
subdividit en punts). Es tracta d'una concessió formal ais paísos partidaris 
d'elaborar un tractat independent per a la política exterior.72 Des del punt de 
vista de les concessions a la Comissió, l'Acta Única recull per primera ve-

70. Sobre la convergencia deis tres Grans a Chora de negociar l'Acta Única i els punts de convergencia básics a ni-
vell de política exterior deis Dotze entre aquests grans estats, vegeu F. de la Serré, "Le couple franco-allemand et la po-
litique etrangóre européene" [a R. Picht/W. Wessels (compiladors), Motor für Europa? Deutsch-franzósischer 
Bilateralismus und europáische Intergation. Le couple franco-allemand et l'integration européenne, Bonn, Instituí für 
Europáische Politik, 1990, pp, 22211-224] i també F. de la Serre/H. Wallace, 'The European dimensión: conflict and 
congruence" [a F. de la Serré, compiladora, Frenen and British Foreign Policios in Transition, Nova York, Berg Pub., 
1989, pp. 96-128]. 

71 .Expressió utilrtzada per Wolfang Wessels, citada per E. Regelsberger a A. Pijpers et att.t op. cit, pág. 29. 
72. Per a una análisi en detall del títol, remetem novament a S. Nuttall, op. cit, 1985. 
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gada una menció específica a la seva presencia en les trobades ministe-
rials, práctica habitual pero no explicitada préviament. En suma, el títol III 
constitueix una combinació de pragmatisme i cárrega moral representativa 
de Testat de la política exterior deis Dotze entre 1987 i 1990: la consciéncia 
que s'ha assolit el darrer plateau de la cooperado política i que tota evolució 
futura ha de vincular-se institucionalment al procés de construcció comu
nitaria. 

Idéntic comentan mereix el debat sobre la creació d'un Secretariat per 
a la Cooperado Política Europea a partir de l'Acta Única. Aquest debat és 
un exemple mes del clivatge entre els partidaris del reforgament de la lógica 
comunitaria i els partidaris del reforgament de Pintergovernamentalisme (a 
l'estil del Pía Fouchet) amb la creació de mecanismes diplomátics alterna-
tius a les institucions comunitáries. En aquest sentit, l'any 1984 el president 
Mitterrand proposá, per fer mes eficag el treball del Consell Europeu, la cre
ació d'un secretariat permanent per a la cooperació política. L'aparició 
d'aquest Secretariat, institució no prevista en la lógica institucional de les 
Comunitats, s'ha d'interpretar com un reforgament de la mecánica intergo-
vernamental73 (Pacceptació de la seva creació vinculada a l'excés de treball 
que pateix la presidencia). 

La voluntat del tándem franco-alemany d'institucionalitzar aquest 
Secretariat (amb funcionaritat coHectiu/comunitari propi) es veurá "limitada" 
per les reticéncies britániques contra la creació d'un nou organisme col-lec-
tiu. Finalment, es crea el Secretariat pero s'adopta la fórmula británica, la 
mes nacional possible, per a la seva composició (diplomátics destinats a la 
representado nacional a Brusselles i exercint tasques al Secretariat per un 
període de dos anys i mig). Peí que fa a la seu del Secretariat, tot i que 
Franga havia manifestat en apoques anteriors el desig d'albergar un secre
tariat com aquest a París, s'instaMará a BrusseHes per raons de pes (fun-
cionalitat), que teñen alhora implicacions simbóliques. Els estats mes pro-
comunitaris en el terreny de la política exterior (Benelux, Italia) pressionaren 
en aquest sentit. A partir del 1987, un cop en funcionament, les veus mes 
pro-comunitáries (pensant en la revisió de 1992) comencen a proposar la 
fusió d'aquest Secretariat amb el del Consell.74 Aquesta proposta es trasla
dará a partir de desembre de 1990 a la CIG sobre la unió política. 

73. Les responsabitats i l'organització del Secretariat varen ser definidos pels ministres en una decisió conjunta 
adoptada el 28 de febrer de 1986. 

74. Vegeu Ch. Hill, 'The European Community: towards a common foreign and security policy?", a The World Today, 
vol.XLVIl.núm. 11,pp. 189-193. 
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De fet, el context internacional determina a partir del 1989 la voluntat in
novadora deis Dotze en materia de política exterior. La reacció del tándem 
franco-alemany (reforgar els mecanismes deis Dotze amb noves tendéncies 
integracionistes, fins i tot en el terreny de la política exterior i de seguretat) 
enfront de la nova Europa sorgida de la fi de la guerra freda modifica el cli-
vatge tradicional que feia de Franga el capdavanter natural deis intergover-
namentalistes, contraris a tota vinculació CEE/CPE. En aquest sentit, la pro
posta franco-alemanya de PESC (desembre 1990) té elements nous dins 
d'una certa continuTtat (el paper del Consell Europeu en materia de PESC), 
car la proposta preveu la creació de polítiques comunes (indicant regions 
prioritáries), la integració de la política de desenvolupament en la Unió 
Política i la introducció del vot per majoria en determinades circumstáncies 
(al Consell Europeu i al Consell de Ministres). 

Ens ocuparem ara del tercer desencadenant de clivatges entre els 
Dotze, l'atlantisme o l'opció en materia de seguretat. Es tracta d'un tema 
que, a diferencia de ('anterior, exterioritza el clivatge entre els Dotze fent 
participar a una potencia exterior (Estats Units). El tema va ser abordat en la 
negociació de I'Acta Única i, des de la desaparició del bipolarisme, s'ha 
plantejat en una nova dimensió que explica les modificacions introduídes en 
el clivatge defensa atlántica/defensa europea. Modificacions que, una ve
gada mes, han estat produídes peí tándem franco-alemany (amb clara in
corporado espanyola). 

L'article 30.6 de l'Acta Única representa la suma del clivatge central en 
materia de seguretat [que divideix els defensors de l'OTAN com a marc cen
tral de la seguretat europea —Gran Bretanya, Páísos Baixos i Portugal 
com a nucli dur— i els defensors d'una construcció europea amb compo-
nent defensiu, Franga com a capdavanter, partint de les seves relacions bi-
laterals amb la RFA com a nucli dur de la "defensa europea"] i d'un cas par
ticular, Irlanda. La negociació d'aquest article va ser una de les mes dures i 
la seva timidesa ("els aspectes polítics i económics de la seguretat" i la re
ferencia a la porta oberta que teñen els estats per a "una cooperado mes 
estreta en el camp de la seguretat en el marc de la UEO i de l'OTAN") és re
presentativa d'opcions incompatibles: la UEO com a part del procés de 
construcció europea o com a pilar europeu de l'OTAN. 

El context de la nova Europa explica les característiques de la proposta 
franco-alemanya (desembre 1990) en materia de seguretat: una política co
muna de seguretat, a carree de la UEO com a part de la Unió política, i a 
mes llarg termini una política comuna de defensa. Aquesta proposta com
porta un canvi en la concepció gaullista del govern francés, que distingia en-
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tre matéries comunitáries i matéries intergovernamentals, com la seguretat 
i la defensa. Aqüestes ultimes, nucli dur de la sobiránia nacional, no eren 
susceptibles de comunitarització. La proposta Mitterrand-Kohl trenca amb 
aquesta concepció i obre la porta a Pelaboració de polítiques comunes (amb 
l'acord previ del Consell Europeu) en materia de seguretat. 

Si les característiques de la nova Europa han modificat aspectes impor-
tants deis clivatges entre els membres de la Comunitat en materia de políti
ca exterior i de seguretat, el shock mes important des del punt de vista de la 
presencia internacional deis Dotze está vinculat, entre 1987 i 1990, a la cri-
s¡ del Golf. Com ja s'ha dit en pagines anteriors, la crisi del Golf ha tret a la 
llum de clarament els límits de la política exterior europea recollida en l'Acta 
Única.75 En plena crisi (octubre 1990), rEurobarómetre" va incloure dues 
preguntes (la primera, relativa a la necessitat per a la Comunitat de teñir 
una organització de defensa comuna, i la segona, sobre el suport a una po
lítica exterior conjunta deis Dotze) que ens ofereixen una radiografía de 
ropinió de la població deis paísos comunitaris respecte d'aquestes matéries 
en el moment que els dotze governs están preparant llurs estratégies nego
ciadores de cara a la nova etapa deis Dotze que haurá de néixer mesos 
mes tard a Maastricht amb els Tractats d'Unió Política i d'Unió Económica i 
Monetaria. 

La radiografía en qüestió ens mostra que el 61% deis habitants deis paT-
sos comunitaris son favorables a una organització de defensa comuna (el 
29% en son contraris) i que el 51% están a favor de la política exterior con
junta (el 26% hi están en contra). El resultat per paísos76 ens permet apre
ciar les diferencies entre les opinions publiques deis Dotze. Aquesta 
evidencia, acompanyada en el futur del probable, segons hem vist al capí
tol anterior, ingrés en la Comunitat i en el mecanisme de política exterior, 
de nous paísos (procedents de PEFTA) potencialment divergents i mes fa-

75. Vegeu nota 6 d'aquest mateix capítol. 
76. Suport a una defensa comunitaria conjunta (%) 

SÍ 
NO 

SÍ 
NO 

Bel. Din. RFA Gr. Esp. 

65 40 50 68 62 
27 50 39 18 28 

Suport a una política exterior conjunta (%) 

Bel Din RFA Gr. Esp. 

53 40 51 54 39 
20 45 27 18 21 

Fr. 

73 
19 

Fr. 

48 
30 

Ir. 

52 
36 

ir. 

43 
31 

It. 

66 
23 

It. 

71 
12 

Lux. 

55 
33 

Lux. 

50 
20 

PB 

50 
41 

PB 

55 
25 

Por. 

72 
19 

Por. 

48 
21 

GB 

61 
33 

GB 

40 
38 

Les dades (octubre 1990) están recollídes a Europa: Socio del Mundo. Relaciones exteriores de la Comunidad Europea, Luxemburg, 
Comissió, 1991, pp. 6 i 8. 
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vorables a la cooperado (en el clivatge integració/cooperació) fa difícil 
pensar que es superin en la década deis noranta les diferencies per fer el 
salt de Túltim plateau de la concertado diplomática (mínim comú denomi
nador deis interessos nacionals) a una veritable política exterior i de segu-
retat comuna. 



Conclusions 





5. EUROPA 1992: DE L'ACTA ÚNICA AL POST-MAASTRICHT 

Lany 1992, convertit, des de la signatura de l'Acta Única, en rimaginari 
de la Comunitat, en una fita per a la construcció europea, ha acabat en sim
ple frontissa.1 La importancia del Mercat Únic ha quedat desdibuixada per 
l'allau d'esdeveniments que s'han produít a Europa des de la signatura de 
l'Acta. Avui, mes que mai, s'hauria d'apreciar un d'aquells famosos ba-
langos (balance sheets) que acostumava a elaborar Jean Monnet. En la 
seva brevetat —una simple página de paper— constitu'íen síntesis admira
bles de ranálisi en profunditat deis problemes mes complexos que vivia 
l'Europa de post-guerra. Síntesis que acabavem convertint-se en la base 
d'un programa polític d'actuació. La declaració Schuman (1950) n'és el pa
radigma. 

L'Europa de la post-guerra freda es troba novament amb la necessitat de 
recrear un projecte europeu i, com s'ha vist al llarg d'aquest treball, la CE 
n'és l'embrió. Un embrió que ha d'escollir, d'entrada, entre modificar la seva 
naturalesa (profundització) o alterar la seva composició (ampliació). Es 
tracta de polítiques divergents?. 

En aquest punt cal recordar, una vegada mes, a Jean Monnet i, molt es-
pecialment, la seva capacitat per convertir opcions, en aparenga divergents, 
en problemes comuns. El cert és que Pexperiéncia de Maastricht i les pri-
meres reaccions —un cert ambient de pessimisme que domina les primeres 
setmanes de 1992— han generat de manera espontánia el sentiment de 
"problemes comuns" entre els Dotze. Problemes que, d'una banda, reforcen 
la Comunitat, en el sentit integracionista clássic, i d'altra banda, la desdibui-
xen en relació amb el sistema internacional mes immediat (l'Europa central 
i l'Europa nórdica). 

En primer lloc, i peí que fa al procés de reforgament comunitari, es cons
tata que la política de convergencia económica és tot un éxit en el terreny 
de la "integrado formal" o "integrado positiva".2 De tal manera, que es pot 
parlar en referencia al Tractat d'Unió Económica i Monetaria d'un deis punts 

1. Vegeu e! discurs de! president Jacques Delors davant el Parlament Europeu, intitulat "1992: un año bisagra", a 
Boletín de las Comunidades Europeas, suplement 1/92 ("Del Acta Única al post-Maastricht: los medios de nuestras am
biciones. Comunicación de la Comisión", COM (92) 2000), pág. 3. El títol d'aquesta comunicado respon a la lógica 
adoptada en aquest estudi. Rao per la qual l'hem convertir en títol d'aquestes conclusions. 

2. La terminología formal o positiva utilitzada, respectivament, per W. Wallace {The Dynamics of European 
Integraron, Londres, RIIA/Pinter, 1990) i P. Taylor {The Limits of European Integration, Nova York, Columbia U.P., 
1983), en referencia a la integrado comunitaria, comporta l'adopció de decisions polítiques que tinguin incidencia sobre 
els processos económics. Per a mes detalls, vegeu la nota 4 de la introdúcelo a la part II del present treball. 
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mes álgids del procés de construcció comunitaria. En segon lloc, i en relació 
amb el desdibuixament de la CE, s'ha de precisar que la identitat comunita
ria és avui dia menys clara que mai. Situado que té molt a veure amb la 
nova Europa, que ha precipitat realitats com l'Espai Económic Europeu 
(EEE), creant-se d'aquesta manera "zones grises" d'indefinició. 

En vista d'aquest procés, aparentment contradictori, es planteja la qües-
tió de quin és l'element cohesionador de la Comunitat en l'Europa post-
Maastricht. Recordem que la teoría del federador extern, exposada en 
aquest treball i convenientment matisada, ha servit durant la guerra freda 
per justificar la cohesió deis Sis, Nou, Deu i, finalment, Dotze. De tal mane
ra que un factor extern (amenaga soviética, lideratge nord-americá) explica-
va el ciment comunitari. Dones bé, la caiguda del mur i la unificado ale-
manya han donat pas a una escola de pensament3 que troba en la capacitat 
hegemóníca de l'Alemanya unificada el nou element cohesionador del 
Dotze. 

Sens dubte, la caiguda del mur de Berlín, la unificado alemanya i la de-
saparició de la Unió Soviética introdueixen canvis radicáis en ¡'estructura del 
sistema internacional. Ara bé, tal i com s'ha intentat demostrar en aquest 
estudi, l'activitat comunitaria en el món de la post-guerra freda es veu afec
tada alhora per les transformacions del sistema internacional global i també 
per les lógiques de continuTtat (el procés d'implementació del Mercat Únic o 
la dimensió económica internacional deis Dotze), desvinculades de l'eix 
Est-Oest. S'ha de precisar que l'análisi de la capacitat alemanya també 
s'inscriu en el marc de les lógiques de continuTtat. 

Comengant per aqüestes lógiques de continuTtat, s'ha de fer especial re
ferencia al món tripolar i a 1'europeTtzació de les relacions internacionals.4 

En primer lloc, la noció de món tripolar és paral-lela a la de món bipolar i es 
basa en la competencia, a partir deis anys setanta, entre els tres grans pols 
del poder económic i tecnológic mundial (CE, Estats Units, Japó). El món tri
polar justifica per se el procés del Mercat Únic, la negociado de l'Espai 
Económic Europeu i la Unió Económica i Monetaria, dins la lógica de crea-
ció d'espais económics regionals amplis. En segon lloc, 1'europeTtzació o 

3. Vegeu R.O. Keohane/S. Hoffmann,, The New European Community. Decisionmaking and Institutíonal Changa, 
Boukter, Westvíew Press, 1981, pág. 31 i ss. 

4. La noció de món tripolar, sorgkJa de la literatura interdependista deis anys setanta (R.O. Keohane/J.S. Nye, Power 
and ¡nterdependence, Boston, Uttte Brown, 1977), ha donat lloc en la post-guerra freda a propostes de distribució for-
malitzada del poder, a nivell d'organtsmes económics internacionals, entre els tres pols (vegeu S. Hoffmann, UA New 
World and its Troubles", a Foreign Affairs, vol. LXIX, 1990, núm. 4). Sobre la utilització del concepto d'europeítzació, ve
geu la nota 12 del capítol 1. 
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tendencia a desvaloritzar en les relacions internacionals els arsenals nucle-
ars, com a referents per a i'exercici de la influencia internacional, es veu 
afavorida per ('orientado de la Unió Soviética de Gorbatxov. 

Aquests dos processos—tripolarització i europertzació del sistema inter
nacional— son previs a la caiguda del mur; tanmateix, la post-guerra freda 
generará una "dinámica d'acceleració" en ambdós processos. En tots dos 
casos, clarament visibles l'any 1987, podem constatar la influencia exercida 
peí govern alemany. En aquest sentit, la pressió de la RFA, d'una banda, 
havia estat central per a l'adopció del projecte de Mercat Únic (necessari 
per adaptar la CE al món tripolar) i, d'altra banda, el govern de Bonn havia 
jugat fort en la tendencia europeítzadora de les relacions internacionals 
(l'"ordre pacífic europeu", negociat amb l'URSS el juny de 1989, o la política 
en el si de l'OTAN, a partir d'abril de 1989, contra l'estratégia nord-america-
na de desplegament de noves forces nuclears de curt abast a Europa). 

Així dones, entre 1987 i la caiguda del mur, la RFA ja havia donat clares 
mostres de la seva influencia a tres bandes (USA, URSS, CEE) (capítols 2, 
3 i 4). Peí que fa al seu paper durant la "crisi creativa" de 1990, ja l'hem re-
visat en aquest treball (capítol 1), tot concloent que la RFA ha estat Púnic 
país en jugar alhora el paper de motor en els tres grans fórums de ('arqui
tectura europea (CE, OTAN i CSCE). Centrem-nos, pero, en la Comunitat, 
objecte d'aquest estudi i "clau de volta" de l'arquitectura europea de post
guerra freda. 

Amb la perspectiva que dona la negociació de Maastricht i els seus re
sultáis, la pregunta es torna central. Fins a quin punt s'ha alterat Pequili-
bri de poder (balance ofpower) en la dinámica comunitaria? I en con-
seqüéncia, donat el paper central de la CE, en tota l'arquitectura europea? 
Pregunta que, rememorant Ortega y Gasset, ens torna a la "realitat" 
d'Europa": "no todo el mundo percibe con evidencia la realidad de Europa, 
porque Europa no es "cosa" sino un equilibrio (...) porque el equilibrio o ba
lanza de poderes es una realidad que consiste esencialmente en la exis
tencia de una pluralidad. Si esta pluralidad se pierde, aquella unidad diná
mica se desvanecería. Europa es, en efecto, enjambre: muchas abejas y un 
solo vuelo".5 

Les nostres conclusions pretenen, a partir del treball realitzat per al perí-
ode 1987-1990 i de Panálisi deis resultats de Maastricht, exposar de mane-

5. J. Ortega y Gasset, Meditación de Europa, Madrid, Et Arquero, 1960, pág. 91 [text d'una conferencia donada a 
Berlín l'any 1949]. 
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ra sintética els grans trets de l'equilibri de poder en la vida comunitaria en la 
nova Europa; tenint en compte, naturalment, que l'enfocament de l'analista 
de Relacions Internacionals el porta a interessar-se pels Dotze com a actor 
internacional. D'aquí que el triple nivell d'análisi (intern, europeu, mundial), 
que permet estudiar els Dotze en el marc de les relacions internacionals, 
ens doni peu per estructurar les nostres conclusions sota la forma de tres 
cercles (símil geométric popularitzat per Jacques Delors), determinants de 
l'Europa de l'Acta Única al post-Maastricht: 

1. el cercle intern deis Dotze, 
2. el cercie europeu (conformat per l'Europa central i l'Europa nórdica), 
3. el cercle mundial (espai de vinculado entre l'activitat deis Dotze i la 
política internacional). 
Aqüestes conclusions, que abasten un període curt en el temps pero "di

latar en la historia, s'escriuen en un ambient d1euroinquietud Car, si la fita 
de 1992 produía eurofóría, com queda recollit en ta presentado d'aquest 
treball, la realitat de 1992 porta els arquitectes d'Europa al terreny del dub-
te i de la inquietud. En paraules de Jacques Delors: "1992 ja no és un ob-
jectiu, sino una referencia en una Europa que si no va amb compte, pot tor
nar a ser el continent de totes les inquietuds, de tots els escepticismes".6 

5.1 El cercle intern deis Dotze 

Dins del sistema internacional, la Comunitat Europea es presenta com a 
sistema regional amb una lógica interna d'equilibri del poder. En aquest cas, 
la noció d'equilibri del poder, propia de les análisis de les relacions interna
cionals,7 es tradueix alhora en una política i en un sistema: una política an-
tihegemónica, tendent a impedir el predomini d'un membre sobre els altres 
i un sistema d'estats, estable i en pau, que constitueix una comunitat de 
seguretat.8 

L'análisi de la política d'equilibri o política anti-hegemónica implementada 
pels Dotze (sota la forma, entre d'altres, de la mecánica institucional) ens 
mostra que aquesta política ha tingut dues bases solides. En primer I loe, el 
sentiment que les capacitats acumulades eren per se un "equilibri deis de-

6. Discurs del president, op. cit, pag. 7. 
7. Sobre les accepcions de la noció d'equilibri del poder, vegeu E. Barbé, "El equilibrio del poder en la Teoría de las 

Relaciones Internacionales", a Afers Internacionals, 1987, núm. 11, pp. 5-18. 
8. Sobre el significat del concepto, vegeu nota 3 del capítol 2. 
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sequilibris": així, el potencial industrial alemany versus la forcé de frappe 
francesa. De tal manera, que entre els Grans de la Comunitat es produía 
sentiment de complementarietat. El funcionament del motor franco-alemany 
és el millor exemple en aquest sentit. 

En segon lloc, un sentiment de simbiosi9 o de mutua dependencia entre 
els estats individuáis i el sistema regional comú. De tal manera que cada 
ministre (o altre representant de l'estat) s'enfronta al dilema de protegir els 
seus interessos nacionáls sense, per aixó, perjudicar el sistema regional. 
Car, en moltes ocasions, el sistema regional ha servit ais paísos membres 
per fixar la seva identitat (transido a la democracia i superació del complex 
d'aíllament a Espanya, participado de la RFA en el món occidental, etcéte
ra). Aixó comporta que, contra la política de compensado (juste retoui), dis
gregados d'aquesta lógica i emprada per Margaret Thatcher fins a l'acord 
pressupostari de 1985, la reciprocitat entre els Dotze és de carácter difós 
(així, mentre el receptor obté un benefici económic, el donant aconsegueix 
augmentar la influencia nacional, directament o indirecta, a través del re-
forgament de la Comunitat en el sistema internacional). 

Com ja s'ha dit, l'equilibri del poder entre els Dotze s'entén, en segon 
lloc, com un sistema d'estats estable i en pau. En aquest sentit, cal recordar 
que la creació de la Comunitat, mes enllá deis objectius económics (mercal 
comú, polítiques comunes), perseguía un objectiu polític central: la reconci
liado franco-alemanya. El carácter d'estabilitat i de seguretat (en el sentit de 
comunitat de seguretat, on els contenciosos es solucionen sense recurs a la 
forga) de la Comunitat Europea l'ha convertit, un cop acabada la guerra fre-
da, en el pol magnétic d'atracció deis paísos de l'Est, necessitats (com en el 
seu moment Espanya) d'una forga estabilitzadora i democratitzadora amb 
influencia directa en les seves societats. 

La fi de la guerra freda (i amb ella de la Unió Soviética) i la unificado 
alemanya plantegen tota mena de dubtes sobre les bases de Tequilibri del 
poder entre els Dotze. Les referéncies al perill de l'hegemonia alemanya 
s'han fet sentir en els passadissos de Maastricht. Aquest i d'altres ele-
ments (el pessimisme dominant en relació amb el referéndum danés, la 
duresa negociadora deis británics i deis espanyols en relació, respectiva-
ment, amb la política social i la política de cohesió, el gaullisme renaixent 
a Franga, etcétera) conformen l'estil polític del moment, factor determi-

9. Terme manllevat a P. Taylor, "The European Community and the state: assumptions, theories and propositions", 
a Review of International Studies, 1991, núm. 17, pág. 125. 
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nant de la vida comunitaria, i deis seus equilibris, si seguim l'análisi de 
Keohane i Hoffmann. 

Segons aquests autors, capdavanters ais Estats Units de la teoría de les 
relacions internacionals i deis estudis europeus, "els resultats del sistema 
polític de la Comunitat —representant com un conjunt elaborat de xarxes, 
molt vinculat en alguns punts i prácticament descomposat en altres— de-
penen de l'estil polític predominant en cada moment. Quan les condicions 
son propicies i les estratégies de lideratge adeqüades, com ha passat des 
de 1985, l'estil polític de la supranacionalitat facilita les connexions entre els 
punts de la xarxa i porta a una concepció ampliada de les tasques. Quan les 
condicions son menys bones i les estratégies inapropiades, aleshores tenim 
com a resultat un estancament (estagnació) de la política i una separado de 
les diverses esferes d'actuació".10 

Condicions, estratégies de lideratge i resultats (centrats, de moment en 
els acords de la cimera de Maastricht) ens donen la pauta per elaborar una 
serie de conclusions peí que fa a l'equilibri intern deis Dotze en la nova 
Europa. 

Comengarem per les condicions del moment, tot dient que aqüestes 
introdueixen importants factors de desequilibri. L'any 1989, en el moment de 
la caiguda del mur, la Comunitat es trobava en una situado interna molt fa
vorable. La reintroducció, a partir de I'Acta Única, del procediment de vot 
per majoria qualificada en el Consell de Ministres comportava la recupera
do de l'esperit de simbiosi tan malmés en les décades anteriors per les po-
sicions de De Gaulle (compromís de Luxemburg) i de Thatcher (conflicte 
pressupostari). 

L'optimisme, dominant entre 1987 i 1989, dona pas a un període de de-
sequilibris. Així, la caiguda del mur i la política Kohl d'unificació rápida posen 
en dubte la base mes sólida de l'equilibn comunitari: el motor franco-ale-
many. La reacció de Mitterrand, proposant a Kohl la celebració d'una 
Conferencia Intergovernamental sobre Unió Política, inicia una nova etapa 
entre els Dotze:11 Franga es converteix en el fre del motor alemany i no pas 
per les seves capacitats, com fins aleshores, sino per la voluntat deis poli
tios alemanys que opten per l'Alemanya europea, facilitant de pas el procés 
d'unificació estatal. Els dubtes sobre l'oportunitat de tirar endavant el pro-
jecte d'Unió Monetaria (molt estesos en el sector bancari alemany en els 

10. Keohane/Hoffmann, op. cft, pág. 15. 
11. Vegeu l'análisi de G. Bonvicini (The future of EC institutions", a The International Spectator, vol. XXVII, 1992, 

núm. pág. 11) sobre ta dissolució del motor franco-alemany i la necessitat de la Unió Política. 
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primers mesos de 1990) desperten, juntament amb Papressada unificado, 
els "fantasmes del passat". Tanmateix, la voluntat del govern Kohl de conti
nuar el procés d'Unió Económica i Monetaria i d'iniciar el d'Unió Política tor
nen a donar credibilitat a la malmesa política d'equilibri deis Dotze. 

En segon lloc, l'equilibri deis Dotze es traduía també en un món d'estabi-
litat i de pau, món que la caiguda del mur posa en perill. D'una banda, la de-
saparició deis régims socialistes planteja dubtes sobre el manteniment de la 
lógica transatlántica (el bescanvi (trade-off) entre la seguretat europea i el li-
deratge nord-america) i d'altra banda, la desaparició del bipolarisme dona 
lloc a l'inici de crisis i guerres (lugoslávia, Golf, migracions massives de l'Est 
i del Sud) que afecten directament l'espai estable i pacífic deis Dotze. 

En suma, les condicions (els defectes del motor franco-alemany, els dub
tes sobre la relació transtlantica i la suma de crisis i guerres de post-guerra 
freda) obren interrogants de cara al futur respecte de les bases de la políti
ca d'equilibri entre els paísos comunitaris (possible redefinició) i peí que a 
P"atmosfera de pau", mantinguda grades a factors interns (la propia política 
d'equilibri) pero també externs (la defensa nord-americana i el bipolarisme). 

Un cop exposades les condicions que incideixen en l'estil polític del mo-
ment, entrem en el terreny de les estratégies de lideratge. De manera 
sintética, i recorrent a la trajectória histórica de la construcció comunitaria, 
es pot parlar de dues grans estratégies que, avui dia, es confonen amb les 
posicions defensades, respectivament, peí govern británic i per la Comissió. 
Així, Major i Delors constitueixen la versió actual de l'enfrontament entre 
unionistes i federalistes del Moviment Europeu en la immediata post-guerra. 
Recordar en aquests moments aquella realitat no és gratuít, si tenim en 
compte que la "proximitat" deis paísos de l'EFTA (en la zona gris de l'EEE) 
els converteix si no en actors directes si en actors amb influencia en el de-
bat.121 és ben sabut que el món escandinau, liderat per la Gran Bretanya, 
constituía el gruix de les forces unionistes que es quedaren al marge de la 
Comunitat en el moment constitutiu. 

El debat tradicional entre intergovernamentalisme i supra-nacionalisme 
s'inscriu després de la caiguda del mur en el terreny deis desequilibris entre 
els Dotze. Com refer l'equilibri intern, amenagat per la capacitat alemanya? 
L'estratégia de Delors es centra en el paper de la Comissió com a impulso
ra de la creado, entre els paísos membres, de lligams suficientment forts i 
profunds per reconstruir l'equilibri en el si de la Comunitat i en el si 

12. Pera mes detalls, vegeu apartat2.3. del segon capítol. 
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d'Europa, sense que per aixó Alemanya se senti menyscabada. La profun-
dització de la Comunitat en direcció federal constitueix l'objectiu Delors, co-
mengant per les reformes pressupostáries i institucionals (amb reforgament 
del paper de la Comissió i superado del déficit democrátic). 

L'estratégia británica, per la seva banda, consisteix a flexibilitzar els vin
eles comunitaris, amb tendencia a reforgar només la dimensió d'área de lliu-
re comerg, per tal d'afavorir de manera immediata Tingres de nous mem-
bres (donar cabuda a l'antiga Europa de l'Est). Procés, aquest últim, que 
podría teñir unes repercussions negatives (reduir les tasques de la 
Comunitat per problems pressupostaris i institucionals), al contrari del que 
s'esdevingué amb Pampliació a Dotze, que comporta un incentiu per re
forgar la credibilitat de les institucions a partir de la reforma de I'Acta Única 
(el vot per majoria ja esmentat o el procediment de cooperado amb el 
Parlament). 

El federalisme de Delors i el lliurecanvisme de Major (suavització formal 
de la política de Thatcher) constitueixen estratégies extremes que, en molts 
punts, no son compartides per bona part deis Dotze. Al llarg d'aquest treball 
s'ha vist la dificultat per establir clivatges clars. Per aixó, en el terreny de les 
estratégies globals, les conclusions son poc satisfactóries, ja que només 
ens mostren, d'una banda, la revitalització del debat historie elássie en el 
terreny de la construcció europea i, d'altra, l'aparició d'estratégies de 
"tercera via". 

Entre les estratégies de tercera via, reforgades peí procés de Maastricht, 
cal destacar l'estratégia espanyola. Les previsions del futur immediat (pró-
xim ingrés de paísos de PEFTA) ha portat el govern espanyol a assumir una 
estrategia propia, convertínt a Felipe González en la década deis noranta 
en el De Gaulle (demanant la creció d'un Directori de les grans potencies, 
amb presencia espanyola) del Sud (voluntat de bloquejar ('ampliado al Nord 
si el Sud no rep recíprocament compensacions económiques). 

Les estratégies Delors/Major/González queden obertes després de 
Maastricht, ates que cal teñir en compte, i amb aixó arribem al terreny deis 
resultats, que la cimera de la ciutat holandesa no ha estat res mes que una 
etapa en un procés, el resultat final del qual desconeixem. 

Peí que fa ais resultats de Maastricht, la cimera no ha estat, com aca-
bem de dir, res mes que una etapa. Aixó sí, una etapa amb matisos de "res-
ponsabilitat histórica". En aquest sentit, els caps d'estat i de govern han 
compartit la idea, molt estesa entre els analistes i els polítics durant els úl
tim s mesos de les conferencies intergovernamentals, que Maastricht no 
podia acabar en un fracás. Per qué? No es tractava només d'una nova eta-
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pa, de les moltes que ha viscut la Comunitat, sino de reafirmar el paper deis 
Dotze com a factor d'estabilitat en la nova Europa. En aquest sentit, la tas
ca del representant de cada estat es triplicava: la defensa deis interessos 
propis, la legitimado del sistema comunitari i, a través d'aquesta última, l'ex-
portació d'estabilitat ais cercles próxims de la nova Europa (Europa central 
com a espai prioritari). 

Ara bé, el resultat de Maastricht no s'ha de valorar exclusivament en la 
dimensió nova Europa. Lógiques pre-existents, com ara el món tripolar, ex
pliquen l'auténtic pas endavant de Maastricht: la Unió Económica i 
Monetaria. En aquest sentit, la Unió segueix la lógica d'arrossegament (spill 
ovet) del Mercat Únic i es veu impulsada (a diferencia del que passá en els 
anys cinquanta) mes pels sectors económics que pels sectors polítics. Ens 
trobem en el terreny d'alló que els analistes han considerat l'estil d'integra-
ció dominant en els anys vuitanta: la integrado técnico-económica.13 En el 
terreny monetari, la implementació per etapes, la cláusula de retractació 
{opting out) requerida per Gran Bretanya i el resultat de les polítiques de 
convergencia encara deixa preguntes obertes respecte del desenvolupa-
ment futur. Peí que fa a la voluntat política del present, tret de la Gran 
Bretanya, no queden dubtes que a Maastricht s'ha fet un pas endavant, re-
lacionat amb el reforgament de la Comunitat com una unitat económica en 
competencia en el mercat mundial amb els Estats Units i el Japó. 

En el terreny de la Unió Política és on Maastricht ha posat de manifest di
ferencies fonamentals. L'análisi deis resultáis ens porta a pensar que hom 
arriba a acords allá on aixó era "políticament possible". O, altrament dit, en 
els punts on es produía convergencia de preferéncies entre els Grans. En 
aquest sentit, Espanya i Gran Bretanya es convertiren a la ciutat holandesa 
en potenciáis bloquejadors del procés de Maastricht. 

El bloqueig espanyol estava lligat a la demanda d'introduir, com a princi-
pi jurídic, la cohesió económica i social (finalment integrada en un protocol 
del Tractat). El bloqueig británic abastava mes temes: la negativa a introduir 
el concepte de federalisme en el Tractat, la no acceptació d'uns mínims 
components de política social (finalment decidits a Onze) i el rebuig del vot 
per majoria en el terreny de la política exterior i de seguretat (PESC).14 

L'experiéncia de Maastricht, un cop assolits els acords, ens mostra que 
al costat del bloqueig clássic de la Gran Bretanya, lligat al clivatge suprana-

13. Vegeu W. Wallace, The Transformaron of Western Europe, Londres, RIIA/Pinter, 1990, pág. 64 i ss. 
14. El tema de la PESC es tracta en detall en l'apartat 5.3. 
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cionalisme/intergovernamentalisme, apareixen nous clivatges susceptibles 
d'aturar el procés. En aquest sentit, el bloqueig d'Espanya comporta la in
trodúcelo definitiva de la lógica Nord-Sud en el marc deis Dotze, que ja s'ha-
via apuntat durant les negociacions sobre l'EEE. Aquesta lógica pot, amb 
les perspectives de la propera ampliació cap a alguns petis paisos lliure-
canvistes del Nord, dificultar el procés de simbiosi que mantenía l'equilibri 
en el sistema comunitari. 

Els primers estudis detalláis deis acords de Maastricht sobre la Unió 
Política coincideixen en la modestia deis resultáis assolits.15 En definitiva, 
en el seu carácter de "mínim comú denominador", determinat in extremis 
per les estratégies de bloqueig. El que confirma la idea de Maastricht com 
una etapa mes, que en el cas de la Unió Política, el propi Consell Europeu 
considera "reformable a curt termini". En aquest sentit, les conclusions post-
Maastricht de la presidencia holandesa estableixen l'agenda de les prioritats 
futures comengant per la reforma pressupostária, i coMateralment, institu
cional. S'obre en el post-Maastricht la negociació sobre la profundització i 
semblaría, en principi, que amb la intenció d'avangar-se a l'ampliació. 

En suma, Maastricht ha estat, d'una banda, el resultat lógic del procés 
d'integració técnico-económica determinat des deis anys vuitanta per Peco-
nomia mundial i, d'altra banda, una modesta etapa en el terreny de la cons-
trucció política d'Europa. Etapa que deixa interrogants oberts, que trobaran 
resposta en l'evolució futura deis equilibris interns i del context europeu i 
mundial. 

5.2 El cercle europeu 

La centralitat de la Comunitat Europea en el disseny de la nova Europa 
és una idea recurrent del present treball. Frans Andriessen (vice-president i 
comissari de Relacions Exteriors de la Comissio) ho ha expressat de forma 
contundent en parlar d integrado d'Europa i proposar l'abandó de l'ex-
pressió "integrado europea", Hígada a una visió "desfasada ara que un antic 
país comunista pertany a la Comunitat, mitjangant la unificació alemanya, i 
d'altres están preparant-se per a Tingres, sota circumstáncies molt mes difí-
cils. Ens cal una visió mes amplia, de mes gran abast de la integrado 

15. Entre els articles de carácter generáis sobre els resultats de Maastricht, vegeu P. ver Lren van Themaat, "Les dó-
fis de Maastricht. Une nouvelle etape importante, mais vers quels horizons?", a Revue du Marché Commun, 1992, núm. 
356, pp. 203-208. 
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d'Europa, capagd'acomodar el desig de paísos que han recobrat llur lliber-
tat d'adherir-se a una estructura supranacional que va mes enllá de les ob-
solescents concepcions de la sobirania nacional".16 

La frase reflecteix una nova concepció d'Europa, entesa inicialment com 
a límit i definida geopolíticament a partir de la política de la CE, el que hem 
anomenat cercle europeu. La influencia d'Alemanya en la conformado del 
cercle europeu mes proper a la Comunitat (format pels membres de rEFTA 
i pels tres paísos de l'acord de Visegrad)17 i en la perspectiva de les futures 
ampliacions resulta cabdal. El seu examen constitueix l'objectiu d'aquest 
apartat, el fil conductor del qual será l'análisi de les condicions en qué es 
produeix, el lideratge que traspua la seva concreció i els resultats que hom 
pot preveure ara per ara. 

Les condicions del moment s'alteren en una doble direcció. Per un can
tó, la unificació aiemanya resitua geográficament aquest país en l'epicentre 
natural del cercle europeu. Per Paltre, els desafiaments derivats deis canvis 
internacionals contríbueixen a reforgar el desig d'integració deis tres paísos 
de Visegrad i a modificar Pactitud deis membres de PEFTA a proposit de 
radhesió. Ambdues coses fan evident ('ampliado i Pinclouen en Pagenda co
munitaria. 

Peí que fa a la reubicació geográfica aiemanya, l'element clau o factor 
generador és la normalització política que la unificació provoca en les per-
cepcions, expectatives i actuacions de la nova Aiemanya i, de retruc, els 
canvis que causa en les deis seus veíns i aliats (comunitaris i extracomuni-
taris). Per un cantó, la fi de la guerra freda i la unificació generen una retro
bada amb la propia identitat coMectiva18 i, per tant, un increment de la vo-
luntat d'influéncia política aiemanya. Per Paltre, l'alteració de l'entorn 
geopolític europeu fa que durant 1990 Aiemanya deixi de ser la frontera de 
la CE i de POTAN amb PEuropa de PEst i esdevingui epicentre del nou mapa 
en gestado. L'Alemanya unificada es converteix en un país amb relacions 
de veínatge immediat amb nou paísos (mes que qualsevol altre estat del 
món, amb Pexcepció de Pantiga URSS, Zaire, Xina i Brasil):19 cinc d'ells so-

16. Frans Andriessen, 'The Integration of Europe: It's Now or Never", a European Affairs, 1991, núm. 6, pág. 7. 
17. Acotd entre Hongría, Polonia i Txecoslováquia per buscar conjuntament la "total integrado en l'ordre económic, 

polític, legíslatiu i de seguretat d'Europa", signat després de pressíons de la Comunitat el mes dé febrer de 1991. Vegeu 
apartat 3.3 del tercer capítol. 

18. Per a l'análisi de les repercussions polítiques del debat sobre la identitat aiemanya i el seu lligam amb el procés 
d'integració comunitaria, vegeu W. Weidenfeld, La cuestión de la identidad. Los alemanes en Europa, Barcelona, Alfa, 
1987. 

19. Vegeu R. Stuth, "Germany's New Role in a Changing Europe", a Aussenpoiitik, 1992, núm. 1, pp. 23-32, que ens 
ha suggerit la idea. 
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cis comunitaris (Bélgica, Dinamarca, Franga, Luxemburg, Paísos Baixos), 
dos membres de l'EFTA i de l'espai económic europeu (Austria, SuTssa) i 
dos pertanyents al grup deis primers paísos reformistes de l'antic bloc de 
l'Est (Polonia, Txecoslováquia). 

Quant a la perspectiva de noves adhesions a la Comunitat, cal senyalar 
que rampliació, una de les accions de política exterior a l'abast de la CE 
per respondre a les pressions exteriors en demanda d'algun tipus d'acomo-
dació, acaba fagocitant temes amb arrels prévies a la caiguda del mur, 
com la conclusió de l'acord sobre l'EEE o la relació amb els paísos del 
CAEM. 

Així, durant el període paral -leí a les conferencies intergovernamentals i 
post-Maastricht, rampliació esdevé un punt fonamental de l'agenda co
munitaria, com palesa la comparació deis programes de treball de la 
Comissió per a 1991 i 1992.20 L'any 1991, Túnica referencia a rampliació 
(sense emprar aquesta paraula) figurava a Papartat sobre "política externa 
de la Comunitat". En aquest apartat, que insistía en resquema de les tres 
estructures concéntriques (CE, EEE i associació política amb Hongria, 
Polonia i Txecoslováqui), la Comissió es comprometía a informar sobre la 
demanda d'adhesió austríaca aquell mateix any. L'any 1992, al contrari, 
"preparar rampliació" ocupa un espai destacat (juntament amb l'EEE i els 
acords d'associació amb l'Est) dins la tercera prioritat del programa, reforgar 
el paper internacional de la Comunitat,21 ates el compromís de la Comissió 
de presentar un informe sobre la qüestió per a ser debatut al Consell 
Europeu de Lisboa (juny 1992). 

La rao de la prioritat que es concedeix a rampliació és la munió de de
mandes d'adhesió, formáis o declaracions d'intencions futures, que la 
Comunitat haurá de considerar els propers anys. Les demandes procedei-
xen de: a) paísos de la Mediterránia com Turquía, Xipre i Malta (ja formalit-
zades, a les quals podría afegir-se la del Marroc); b) paísos de l'EFTA, par-
ticularment Austria, Suécia i Finlandia (formalitzades, a les quals aviat 
poden afegir-se les de Suíssa i Noruega); c) paísos centreuropeus de Tan-
tic Est, com Hongria, Polonia i Txecoslováquia (no formalitzades). És a dir, 
de paísos situats ais dos extrems de l'espectre de la renda per cápita co
munitaria. El nombre i diversitat de les demandes fa que el debat sobre 

20. Vegeu "Le programme de la Commision pour 1991" (Europa Documente, núm. 1684, 25 de gener de 1991) i 
"Programme de travail de la Comission de la CE pour 1992" {Europe Documents, núm. 1761,14 de febrer de 1992). 

21. Les altres dues son, respectivament, "realitzar el mercat únic i organitzar l'espai económic i social comunitari" i " 
reforcar la cohesió de la Comunitat" ("paquet" Delors II). 
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I'ampliació sigui, a diferencia del que s'esdevingué els tres cops anteriors, 
menys autocontingut i que en ell pesin molt els motíus polítics, les apostes 
de futur, a mes de les raons técnico-económiques derivades del propi pre
ces d'integrad ó. 

La novetat de la llista és, com ja hem assenyalat, el canvi d'actitud deis 
membres de l'EFTA, motivat per les conseqüéncies economiques de la fi 
del bipolarisme (drástica disminució del comerg finés amb l'URSS), la crisi 
económica (Suíssa) i, sobretot, peí desenlias de les negociacions a propósit 
de l'EEE. 

Peí que fa al resultats de les negociacions,22 n'hi haurá prou amb asse-
nyalar que la idea de l'EEE es difumina definitivament en reobrir-se les ne
gociacions i reaparéixer els interessos estatals contraposats a causa del 
dictamen del Tribunal de Justicia de les Comunitats Europees, que senya-
lava la incompatibilitat d'alguns articles de l'acord amb les disposicions del 
Tractat de Roma,23 postura coincident amb la defensada per Espanya en 
les observacions escrites. D'aquesta forma, Espanya, que aprofita per reo-
brir el contenciós a propósit de la pesca i que ja s'havia distingit des de 1988 
per les seves reticéncies i beligerancia (cohesió), demostra la seva capa-
citat disruptora. 

Així les coses, tant des de Póptica de l'EFTA com des de la comunitaria, 
el Tractat, formalment de durada indefinida, neix amb perspectives de vida 
curta, com a etapa transitoria, com es senyala al primer Consell de 
Ministres del mes de febrer de 1992. És a dir, com a avantcambra de Pad-
hesió. Els membres de l'EFTA, en considerar insuficient el dret d'observació 
(droitde regará)24 o la participado en el procés previ a la presa de decisions 
aconseguit, finalment s'inclinen a poc a poc per, posats a cedir sobirania, 
cedir-la a la CE i esdevenir-ne membres de pie dret. Aixó, juntament 
amb les raons economiques tot just esmentades, ha estat especialment ciar 
en els casos de Finlandia i Suíssa, que l'any 1988 eren dos deis paísos de 
l'EFTA mes reticents a Padhesió. De forma mes indirecta, Patracció d'un 
eventual ingrés es palesa també en el comportament de paísos com 
Noruega o Islándia que, després de Maastricht i els acords sobre la 

22. Vegeu capítol 2 per al plantejament general. Per a detalís de l'esdevingut en la fase final, fins al maig de 1992, 
valoracions generáis i una análisi de la postura espanyola, vegeu el número monográfic de la revista Integrado 
Europea (editada peí Patronat Cátala Pro-Europa), núm 12, maig 1992. 

23. Vegeu "Avis rendu en vertu de Partióle 228, paragraphe 1, deuxiéme alinea, du traite sur le "Projet d'acord entre 
la Communauté, d'une part, et les pays de l'AELE d'autre part, portant sur la création de l'espace Economique 
Européen", avis 1/91, Luxemburg. Posteriorment, abril de 1992, un nou dictamen (1/92) es mostrará conforme amb els 
canvis introduíts. 

24. Vegeu capítol 2, apartat 2.3 i 2:4. 
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PESC,25 manifestaren (24 de gener de 1992) el seu desig d'esdevenir 
membres associats de la UEO. 

En aquest punt, dones, la condició de l'Alemanya unificada com a epi-
centre del cercle europeu i l'evidéncia de l'ampliació vers l'Europa central i 
l'Europa nórdica, les dues direccions en qué s'havien alterat les condicions, 
conflueixen. En efecte, si bandejem les adhesions del primer grup de paí-
sos, considerades no prioritáries, resulta que Alemanya té fronteres amb 
quatre deis vuit potenciáis aspirants a incorporar-se a la Comunitat en 
els propers anys i relacions económiques privilegiades amb la resta (llevat, 
de moment, de Finlandia). 

Aixó ens porta al lideratge alemany del procés d'estructurad ó del cercle 
europeu i d'ampliació de la Comunitat. Com ja havíem vist,26 de 1987 a 
1990 la RFA havia estat una de les capdavanteres de l'impuls per a la cre
ado de l'EEE (amb el Regne Unit i Dinamarca) i un deis paísos mes favo
rables a l'assumpció de responsabilitats comunitáries envers els veíns de 
PEst. D'aquí que el seu model á'Ostpolitik i d'integració d'Europa (que com
bina ampliado vers l'Est i el Nord amb profundització, per un cantó, i actua-
cions bilaterals amb actuacions comunitáries, per l'altre), s'hagués confron-
tat amb el francés (que aspirava a retardar l'ampliació) i amb el británic, 
defensor de Pampliació per fugir de la profundització. Dones bé, Pavantatge 
del model alemany sobre el británic, i en part sobre el francés, es reforga a 
partir de 1991 per dues raons. 

En primer lloc, es veu facilitat peí deteriorament de les condicions po I ¡ti
ques i económiques de l'antic Est. Hom pot destacar pei que fa a aixó, la 
inestabilitat política, el sentiment d'orfandat peí que fa a lligams institudo
náis mes enllá de la creado del Consell de Cooperado de I'Atlantic Nord,27 

i un panorama económic pitjor de l'esperat. Les altíssimes cotes d'inflació, 
la forta reducció del PIB, el deute extern i Tatur fan preveure que no es re
cuperaran els indicadors económics de 1989 fins a l'any 1996 (els tres paí
sos centreuropeus) o l'any 2.000 (la resta), la qual cosa fa inviable una es
trategia d'adhesió accelerada. Aixó será reconegut pels mateixos británics 
en presentar un avantprojecte de les prioritats de la seva presidencia de 
torn de la CE (2n semestre de 1992), el document del Foreign Office titulat 
Europe after Maastricht (febrer de 1992). 

25. Vegeu apartat 5.3 d'aquest capítol. 
26. Vegeu capítol 3. 
27. Organització ad hoc formada pels membres de l'OTAN i diversos paísos sorgits de l'antiga URSS i l'Europa de 

l'Est el 20 de desembre de 1991. Vegeu el programa de treball a Europe Documents, núm. 1765,12 de marc de 1992. 
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En segon lloc, el model es reforga també a causa de l'exercici efectiu del 
lideratge per part d'Alemanya, que multiplica la seva activitat i protagonisme 
respecte de l'Europa central, oriental i nórdica. Hom pot destacar, sense 
ánim d'exhaustivitat, el següent. 

En el pía polític, el suport reiterat a l'inici de negociacions amb Austria, 
Finlandia i Suécia (i d'altres membres de PEFTA que desitgin adherir-se) a 
principis de 1993, que Helmut Kohl explícita fins i tot davant del Consell 
Nórdic (mar? de 1992). Peí que fa ais paísos centreuropeus, Alemanya 
combat el desencís que evidencien les paraules de Lech Walesa, "Europa 
entreobre la seva porta, pero el (lindar és alt i a Maastricht encara s'ha ai-
xecat mes la barra" (Consell d'Europa, febrer de 1992), amb acords bilate-
rals i el compromís de donar suport al seu ingrés tan bon punt ho permeti 
llur situado económica. Paral-lelament, Alemanya pressiona a favor del re-
coneixement de Croacia i Eslovénia, de concedir ajut a les repübliques bál-
tiques (coincidint amb Dinamarca i enfrontant-se a Franga i a la Comissió), 
és un deis membres fundadors del Consell Báltic28 i malda per impulsar la 
rápida conclusió deis acords europeus d'associació amb Hongria, Polonia i 
Txecoslovaquia (desembre de 1991). Aquest impuls, a mes, arrossegará 
els paísos de PEFTA que decidiren (setembre de 1991) preveure acords de 
lliure comerg amb els tres de Visegrad i oferir Pinici de converses sobre les 
relacions futures a les repúbliques báltiques. 

A nivell económic, malgrat Pimpacte de la unificació sobre Peconomia 
germánica (reducció important del superávit comercial, déficit públic molt alt 
i increment de la taxa d'inf lacio), Alemanya continua fomentant Pajut multi
lateral i assumint alhora un important compromís propi. En aquest sentit, a 
mitjans de 1991 carregava amb un 56% de Pajut financer occidental a 
PURSS i amb el 32% del destinat a Europa central i oriental. Si considerem 
també la iniciativa privada, les xifres encara son mes espectaculars, fins al 
punt que en el cas concret de Txecoslovaquia hom ha arribat a parlar de 
risc ú'Anschluss económic: a fináis de 1991 un 45% de les inversions es-
trangeres eren alemanyes i un 30% austríaques. 

El lideratge alemany, pero, pot veure's afectat negativament per la frac
tura Nord/Sud al si de la Comunitat, en particular per una eventual coalició 
d'estats "pobres". Aquests paísos, liderats per Espanya i la seva estrategia 
de "tercera via" abans comentada, interpreten el lligam entre profundit-

28. Creat el mes de marc de 1992 per les repúbliques báltiques, els paísos nórdics, Polonia i Alemanya {Agence 
Europe, 5 de mar? de 1992). 
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zació i ampliado no en clau de reforma i democratització institucional 
sino, básicament, de cohesió económica i social. Com han advertit al 
maig de 1992 Espanya, Portugal i Irlanda, de no aprovar-se completament 
el paquet Delors II (propostes per al finangament de la CE en el període 
1993-1997) i retardar-se l'entrada en vigor del nou fons de cohesió, acordat 
a Maastricht, fins 1994 (una proposta alemanya), bloquejaran ('ampliado 
negant-se al fet que l'any 1993 s'iniciln les negociacions amb els aspirants 
de l'EFTA. 

Mes enllá de l'amenaga concreta, una base negociadora mes que una 
oposició de principi a unes adhesions que incrementarien els fons de cohe
sió, l'important és el raonament subjacent. En no disposar la Comunitat de 
mecanismes de redistribució deis desequilibris derivats del creixement 
económic, els processos d'integració tendeixen per se a exacerbar les di
ferencies.29 D'aquí que per ais paísos "pobres", la perspectiva del mercat 
únic, la convergencia económica i monetaria o la competencia futura deis 
Lánderáe l'antiga RDA pels fons estructuráis, sigui ja prou complicada per 
acceptar sense garanties pressupostáries una reestructurado de l'espai eu-
ropeu que incrementi l'assisténcia a paísos no membres o una adhesió rá
pida de paísos de l'Est. Aquests paísos farien estadísticament "ríes" els ac
tuáis "pobres": l'adhesió de Turquía faria que, sense cap canvi comercial, 
zones del Mezzogiorno italiá quedessin per damunt del 75% de la mitjana 
comunitaria i perdessin la possibilitat de ser subsidiades. 

Tanmateix, també en aquest punt el lideratge i hegemonía alemanya es 
troba al bell mig del problema i a l'arrel de la solució: com ja passá a 
Maastricht, Espanya i els paísos del Sud esperen convencer Alemanya, 
principal contribuent al pressupost de la CE i principal benefician de Pam-
pliació, que accepti Tequivaléncia profundització/cohesió i arrossegui els al-
tres membres en la implementació de les garanties pressupostáries. 

Arribem així ais resultats i actuacions previsibles en els primers mo-
ments del post-Maastricht. La incertesa i l'acumulació d'incógnites fa que a 
hores d'ara només puguin fer-se algunes consideracions genériques. 

Primer, que Europa no té límits clars que permetin parlar d'una iden-
titat col-lectiva exclusiva, mes enllá de la qual hom pugui situar coMectivi-
tats que se sentin alienes. Aixó explica que la idea d'adhesió de Turquía o 
del Marroc no pugui considerar-se absurda i que estiguin augmentant les 

29. Vegeu sobre aixó l'informe elaborat per lain Begg i David Mayes per al Parlament Europeu, Una nueva estrate
gia para la cohesión económica y social después de 1992, Luxemburg, Parlament Europeu, 1992, del que provenen les 
dades que es citen després. 
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"zones grises", d'indefinició. Un deis factors que contribueix a la indefinido 
és el reforgament deis elements "asiatics" dins el referent paneuropeu per 
exceHéncia durant 1990, la CSCE, provocat per l'esclat de l'URSS. Dins 
d'aquesta indefinido, pero, els límits del que hem anomenat cercle euro-
peu al voltant de la Comunitat constitueix ara per ara l'únic ciar, l'espai en 
qué s'esdevindrá la propera ampliado. 

* 

Segon, que la quarta ampliado supera en complexitat les anteriors, peí 
nombre i asimetría deis aspirants, el moment en qué es produeix i els cli-
vatges que provoca al si de la CE. El problema principal, pero, no és tant el 
nombre d'aspirants, sino la inadequació de ('estructura en qué s'hauhen 
d'inserir. Aixó fa inviable una Comunitat a Setze o Vint sense una reforma 
paral-lela de les seves institucions i mecanismes decisionals. En aquest 
sentit, a mig i llarg termini l'ampliació completa vers l'Europa central i nórdi
ca convergeix necessáriament amb la profundització, sempre que hom vul-
gui continuar el procés d'integració clássic. De no ser així, la reforma insti
tucional, imprescindible per a una ampliado completa, aniria en la línia de 
difuminar al máxim els elements supranacionals (Gran Bretanya) o de jerar
quizar explícitament i institucional les responsabilitats polítiques (Directori 
suggerit per Felipe González). 

Tercer, que Tampliació no es fará de cop sino per fases. Hom comengará 
probablement peí que el ministre luxemburgés d'Afers Exteriors, Jacques 
Poos, ha anomenat un petit élargissement, uns pocs membres de l'EFTA. 
Aquests paísos plantegen sobretot problemes polítics (neutralitat), donat 
que la Comissió sosté (opinió a propósit de l'adhesió austríaca) que els 
nous membres hauran d'acceptar l'acquis communautaire que resulti de les 
dues conferencies intergovernamentals, ádhuc el de la política exterior i de 
seguretat. Després vindran, possiblement, els tres de Visegrad, que han de 
fer front a obstacles básicament económics, amb un previsible front d'opo-
sició interna deis paísos del Sud de la CE. L'adhesió deis paísos mediterra-
nis, al contrari, planteja dificultats de grandária, amb repercussions político-
institucionals complicades (Malta i Xipre), o bé seriosos problemes polítics, 
culturáis i económics (Turquía). D'aquí que l'adhesió de Turquía no sigui 
versemblant a mig termini, mentre que la de Malta i Xipre quedará supedi
tada a la reforma institucional previa o a factors conjunturals, com l'eventual 
interés a donar exemple d'obertura. 

Quart, que les divergéncies económiques al si de la Comunitat i a les zo
nes central i oriental de l'antic bloc de l'Est poden fer que acabi imposant-se 
la idea que "ni ells están en condició d'entrar ni nosaltres de rebre'ls". Aixó 
podría contribuir a reorientar la idea del cercle europeu, situant-lo en 
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I'horitzó d'una construcció de mes volada, un objectiu a llarg termini: un es-
pai económic paneuropeu o zona de lliure comerg continental que es 
construiría progressivament, per árees, que a poc a poc s'anirien acoblant.30 

Els intents de la CE de fomentar la cooperado subregional entre Hongria, 
Polonia i Txecoslováquia tal vegada apunten en aquesta direcció, anar 
substituint el bílateralisme per mecanismes que afavoreixin la integrado de 
les economies respectives (hom ha parlat d'una Unió Centreuropea de 
Pagaments o d'algun tipus de zona de lliure comerg) mentre la CE prepara 
i paeix les primeres adhesions de la quarta ampliado. En qualsevol cas, el 
que sembla garantit és l'impuls que experimentará una nova modalitat de 
rEuropa de les regions", els acords interregionals entre unitats político-ad-
ministratives fins fa poc situades en blocs irreconciliables (per exemple, 
/áncteralemanys, regions txeques i voivodines poloneses). 

Queden, pero, massa interrogants oberts. A mitjans de 1992 entorn de la 
Comunitat Europea es mouen diversos fragments d'Europa sobre els quals 
actúen forces contraposades, que provoquen un joc constant d'unificacions 
i fractures.31 Aixó fa que la constel-lació final encara s'hagi de descriure , 
fins i tot en el cas del cercle europeu, amb 1'ambigua expressió de "geome
tría variable". 

5.3 El cercle mundial 

El projecte de construcció europea va néixer amb una visió mundialista. 
No resulta estrany si tenim en compte que Jean Monnet situava la seva 
"criatura" en el marc de la seva experiencia personal, que l'havia portat pels 
passadisos de la Societat de Nacions, peí món deis colonitzadors del Far 
West, pels problemes de reconstrucció a Xina, etcétera. Tot i haver reafir-
mat constantment aquest esperit, el cert és que els Dotze han viscut tancats 
en un món bipolar on el lideratge polític i militar era exercit per les dues su-
perpoténcies nuclears. 

La desaparició de l'equilibri bipolar, a nivell mundial, ha sacsejat les nor
mes d'actuació existents al sistema internacional. De tal manera que, 
d'engá de la caiguda del mur, els Dotze están rebent impulsos procedents 

30. Vegeu el suggestiu tractament de R. Lawniczak, "La integración de las economías de la Unión Soviética y los pa
íses de Europa del Este después del CAEM: desafíos y perspectivas", a Revista Internacional de Ciencias Sociales, 
1992, núm. 131, pp. 80-98. 

31. Mantlevem l'expressió a M. Foucher, Fronts et frontiéres. Un tour du monde góopolitique, París, Fayard, 1991 
(edició revisada), pág. 513. 
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del sistema internacional que els obliguen a reaccionar. L'espai de vincula
do (linkagé) entre els Dotze i aquest sistema internacional en procés de 
canvi constitueix Pobjecte d'aquest tercer cercle, o cercle mundial, en la 
seva dimensió d'interiorització i d'exteriorització.32 

El procés de vinculado s'articula en tres moments, que ens servirán per 
estructurar les nostres conclusions sobre 1'actuació deis Dotze en la dimen
sió mundial: les condicions o transformacions del sistema internacional, el 
debat sobre els instruments deis Dotze en el terreny internacional i els re-
sultats de la política, cas d'existir, adoptada pels Dotze. Com sempre, els 
equilibris interns jugaran un pes important en l'análisi, tant peí que fa al debat 
sobre els instruments com respecte de Padopció de polítiques d'actuació. 

La transformado del sistema internacional, en els seus aspectes po-
lítics i militars, constitueix un reactiu per a les relacions deis Dotze amb Pes-
mentat sistema. Rao per la qual ens centrem en els factors de canvi (desa-
parició del sistema bipolar) i deixem al marge els factors de continuítat (el 
món tripolar basat en les capacitats económiques), peí que fa a polítiques 
concretes (GATT, Grup deis Set, programes tecnológics). En quina mesu
ra es transforma, dones, el sistema internacional? I com afecta aixó al 
paper deis Dotze en les relacions internacionals? 

El sistema internacional que emmarcá la signatura de PActa Única (AU), 
en la qual els Dotze reafirmaren la seva voluntat de cooperar en el terreny 
de la política internacional, gaudia d'unes característiques que la caiguda 
del mur altera susbtancialment. Així, Pany 1987 hom podia parlar d'un siste
ma a Pensems bipolar i policéntric. En primer lloc, un sistema bipolar basat 
en la lógica político-militar. Aquest sistema, liderat pels Estats Units i la Unió 
Soviética, servia per dissuadir qualsevol alterado de Pordre en els punts 
d'interés vital per a les superpoténcies (com ara Europa o la zona del Golf). 
Era també, en segon lloc, un sistema policéntric (o món tripolar), amb una 
serie de pols de poder económic la seguretat deis quals depenia de la fun
dó dissuasiva de les superpoténcies. La dissuasió bipolar i la percepció de 
seguretat en el món tripolar eren, dones, les dues constants del sistema. 

La caiguda del mur marca la fi d'aquesta lógica. Poc després, Penfon-
sament de la Unió Soviética acaba amb el mecanisme de dissuasió bipo-

32. Interiorització i exteriorització en referencia, respectivament, ais conceptes ó'inner-directed linkage {impacte del 
sistema internacional en l'estructura interna) i ó'outer-directed linkage (impacte de l'estructura interna en el sistema in
ternacional), emprats pels teórics del linkage. Vegeu el treball recapitúlate de G.Pridham, "International Constraints and 
Democratic Transition and Consolidation: Problems of theory and practice in linkage politics" (Ponencia de les jornades 
dedicades a "International Constraints and Democratic Regirnos", European Consortium for Political Research, Rimini, 
1988). 
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lar, un mecanisme que el nou sistema unipolar, basat en la capacitat polí
tica i militar deis Estats Units, no pot mantenir. Uesclat de guerres a 
Europa i l'ocupació de Kuwait per les torces iraquianes marquen una nova 
etapa, en la qual la lógica de dissuasió previa ha deixat de funcionar, es-
sent substituida per la intervenció militar reactiva. De tal manera que les 
economies desenvolupades, que conformen el sistema policéntric, es 
veuen directament afectades en la seva seguretat (l'aproximació geográ
fica de la guerra i l'actuació autónoma de potencies regionals, com ara 
Irak, en zones vitáis). A mes, la nova situado confirma plenament la 
tendencia de compartir responsabilitats (burden sharíng), reclamada pels 
Estats Units. És a dir, la participado proporcional deis paTsos desenvolu-
pats (CE i Japó) en el cost económic del manteniment de la seguretat a 
nivell mundial. 

El millor exemple d'aquestra transformado global és la guerra del Golf. 
No és estrany, dones, que sigui justament el cas del Golf el que obri entre 
els europeo-occidentals el gran debat sobre la seva participado en Pámbit 
mundial a nivell polític i militar.33 La sensació que els Dotze es traben da-
vant una situado nova, que exigeix adoptar nous instruments i dissenyar 
noves polítiques, domina l'atmosfera comunitaria. Es pot dir, de manera me
tafórica que, quaranta anys després del fracás de la Comunitat Europea de 
Defensa, el tema torna a estar intramuros. Rao per la qual, les negociacions 
sobre la Unió Política dediquen un espai important al tema de la creado 
d'una Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) o, altrament dit, a do
tar els Dotze d'instruments per transformar la seva capacitat económica en 
capacitat política i, si s'escau, militar en l'ámbit internacional. 

Un cop evidenciada la reacció deis Dotze enfront de les transformacions 
del sistema internacional, el debat sobre els instruments a crear per la 
nova situado s'emmarca en les negociacions sobre la Unió Política.34 Ja 
s'ha comentat que en aquest terreny és on Maastricht actúa mes al ralenti. 
El cas de la PESC és en aquest sentit paradigmátic, car les transformacions 
que introdueix el Tractat d'Unió Política en relació amb l'article 30 de l'AU35 

no omplen les expectatives deis paísos mes favorables a la creado d'una 
auténtica política comuna. 

La proposta de la PESC constituía l'espina dorsal del projecte franco-ale-

33. Vegeu nota 6 del capítol 4. 
34. Sobre les negociacions i els resultáis de Maastricht amb relació a la PESC, vegeu E. Barbé, "¿Hacia una políti

ca exterior y de seguridad común?", a Anuario Internacional CIDOB 1991, Barcelona, Fundado CIDOB, 1992, pp. 
35. Vegeu la introducció al capítol 4 d'aquest estudi. 
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many d'Unió Política, que acabará donant lloc al Tractat sorgit de 
Maastricht. En aquest sentit, la proposta franco-alemanya i l'actuació poste
rior d'aquests dos paísos al llarg del procés negociador que acaba a 
Maastricht, els converteix en auténtic motor de la qüestió (amb Espanya i 
Bélgica com a peces addicionals). De tal manera que Franga (implacable en 
el passat amb la idea de la sobirania nacional en materia diplomática i de
fensiva) i Alemanya (susceptible d'esdevenir en el futur potencia diplomáti
ca —i potser militar— en el marc europeu) juguen la carta mes clássica de 
la integrado europea. Així, la seva proposta recull moltes de les idees de 
rInforme Tindemans (1975), convertit en el text clássic per exceHéncia deis 
defensors d'una Comunitat unida en el terreny diplomátic i militar. Car la 
proposta franco-alemanya supera la barrera de Pintergovernamentalisme 
(defensada sempre per Franga) per introduir elements comunitaris (la presa 
de decisions per majoria qualificada en el Consell de Ministres a I'hora 
d'adoptar accions comunes en el terreny diplomátic i de la seguretat) i abor
da la creado d'una defensa europea en el marc de la CE (el que allunya a 
Alemanya de la seva tradicional posició atlantista). 

La voluntat franco-alemanya d'avangar en direcció comuna en el terreny 
de la PESC es veu frenada per la política británica. De tal manera que la 
convergencia de preferéncies deis tres Grans redueix en aquest cas l'espai 
final d'acord de manera important. En la mateixa cimera de Maastricht 
s'acaben de perfilar les redaccions del text peí que fa a la PESC, convertint-
se Gran Bretanya en el capdavanter de dos grups de bloqueig. 

Un primer grup format pels británics, els portuguesos i els danesos, es 
mostrava contrari a introduir el mecanisme de vot per majoria qualificada 
en el Consell de Ministres per decidir les mesures a prendre en els ámbits 
de política comuna (definits préviament peí Consell Europeu). Donat que 
la introducció del vot per majoria és la manera de legitimar la idea d'una 
política comuna deis Dotze, el resultat final, sorgit d'una proposta espan-
yola adregada a conservar-lo de totes passades, ha esdevingut un "pa-
rany". En efecte, el text de Maastricht introdueix el mecanisme de vot per 
majoria, pero el condiciona a la decisió previa en cada cas deis ministres, 
de manera que Jacques Delors ha parlat de parálisi del mecanisme. 
Tanmateix, mes que de parálisi s'hauria de parlar de continuTtat, és a dir, 
de manteniment de la lógica de cooperació intergovernamental entre els 
Dotze. 

El segon grup de bloqueig agrupa els británics i els holandesos, amb po-
sicions coincidents respecte de la qüestió de la defensa. Es tractava d'un 
tema candent, donada l'experiéncia recent de la guerra del Golf, que havia 
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generat una opinió amplia a la Comunitat en favor de la creació d'un instru-
ment militar europeo-occidental.36 Tal i com demanava la proposta franco-
alemanya, el tractat de Maastricht esmenta el terme "política de defensa co
muna" i, fins i tot, Pexpressió "defensa comuna". Ara bé, la menció s'inclou 
en un text de compromís que recull alhora les dues posicions dominants en
tre els Dotze en materia defensiva: la UEO com a pilar europeu de POTAN 
(Gran Bretanya i Paísos Baixos) i la UEO com a instrument militar de la 
Unió Europea (Franga, Alemanya, Espanya). 

Els resultats de Maastricht peí que fa ais instruments deis Dotze per ac
tuar, diplomáticament i militar, a nivell mundial están determináis peí dese-
quilibri intern entre els tres Grans. En aquest cas, desequilibri marcat per 
Pestratégia británica intergovernamental i pro-atlantista. Com ja hem senya-
lat, els resultats d'una negociado entre els Dotze están molt marcats peí ni
vell de convergencia (gran o petit) entre les preferéncies deis Grans. Com 
és obvi, en aquest cas el nivell de convergencia era forga petit i els resultats, 
en conseqüéncia, molt continuistes. El que deixa els Dotze, en plena post
guerra freda, amb uns instruments d'actuació gairebé idéntics (segons la 
utilització que se'n faci) ais de PActa Única. Com a mínim, fins a la reforma 
prevista en el mateix Tractat per Pany 1996. 

Finalment, abordem els resultats de la política deis Dotze en el cercle 
mundial en la post-guerra freda. Ja hem senyalat que el debat sobre els 
instruments demostra la poca predisposició d'alguns paísos a anar mes 
enllá en el terreny de la presencia europea a nivell diplomátic i militar. En re-
alitat, el debat i la negociació sobre els instruments coincideixen amb un 
deis períodes mes complicats per al mecanisme de cooperado política eu
ropea, que acumula alhora tres grans focus d'atenció: la Unió Soviética, 
lugoslávia i Iraq. 

Els resultats son decebedors per a aquells que esperaven la irrupció deis 
Dotze com a potencia diplomática en el sistema internacional de la post
guerra freda. Les raons, en alguns casos, están lligades ais factors que tra-
dicionalment han obstaculitzat el mecanisme de cooperado política des de 
la seva creació (1970); en d'altres, pero, ens adverteixen de la inexistencia 
de voluntat política de cara al futur per assolir responsabilitats en el terreny 
diplomátic (i militar) mundial com a Comunitat. 

De totes les polítiques endegades pels Dotze en aquest període, la mes 
completa (posa en funcionament un mecanisme semblant al que després 

36. Vegeu nota 76 del capítol 4. 
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s'acordará a Maastricht)37 i la mes reconeguda internacionalment (el presi-
dent Bush deixa el camp lliure ais europeo-occidentals) és potser la creació 
de zones de protecció per ais kurds al Nord d'lraq.38 Política que, per les 
condicions del moment i peí seu carácter humanitari, comptará amb Pacord 
unánime deis Dotze. Ara bé, en el període que ens ocupa, aquesta és una 
situació única que contrasta amb les regularitats que es poden extreure 
com a conclusions de l'actuació deis Dotze. 

En primer I loe, i a diferencia del cas kurd, és molt difícil identificar 
rexisténcia d'una política europea. En materia de grans opcions políti-
ques, la multiplicitat de posicions ha estat la norma. El cas del "dret a l'au-
todeterminació versus la integritat territorial deis estats" va mostrar, en el 
seu moment, tant en la qüestió deis estats baltics com en la iugoslava, 
rexisténcia de posicions diferenciades. En el cas deis estats baltics, per 
exemple, Dinamarca, i en menor mesura Bélgica, varen diferenciar-se deis 
seus col-legues comunitaris, convidan! les tres repúbliques a estar presents 
en la cimera de la CSCE (París, novembre de 1990), reconeixent així el seu 
dret a la independencia. Podem trobar altres grans opcions de política in
ternacional on els Dotze varen manifestar obertament les seves diferencies, 
com en les posicions defensades a propósit de la Unió Soviética de 
Gorbatxov (la duresa británica contrasta amb la flexibilitat alemanya) i de 
l'lrak de Hussein (la predisposició francesa a la negociado xoca amb la fer-
mesa británica). 

En segon lloc, la defensa d'interessos propis que tradicionalment ha 
dificultat l'actuació coordinada deis Dotze en el mecanisme de cooperado 
política s'agreuja a mesura que el sistema internacional es transforma. 
De tal manera que alguns estats es troben amb nous interessos a defensar 
(el cas de Grecia respecte de Macedónia) o converteixen polítiques de se
gon ordre en interessos vitáis (la política espanyola a la Mediterránia a par
tir de 1990). 

En tercer lloc, el desequilibri entre els Dotze ha modificat el seu sig
ne. Si durant la guerra freda, la divergencia es traduía en manca d'acció (no 
tocar l'África Negra, per exemple, donats els interessos de británics i de 
francesos), ara ens trobem amb un fenomen nou: la influencia d'Alemanya, 

37. El Consell Europeu de Luxemburg (8 d'abril de 1991) defineix, en primer lloc, les grans orientacions amb un vot 
per unanimitat. En segon lloc, la tasca de representado a I'exterior la duen a terme, alhora, la presidencia de torn i la 
Comissió. En tercer lloc, el Consell de Ministres decideix per unanimitat les mesures a prendre. I en quart lloc, la UEO 
examina les implicacions militars de l'acció (desplégament d'una torga de les Nacions Unides amb missions policials). 

38. El tema es tractat amb detall per E. Remacle, "Les négociations sur la politique étrangére et de sécurité commu-
ne de la Communauté Europóenne", a Dossiers "notes et documente" GRIP, núm. 15, abril de 1991, pág. 23 i ss. 

r 
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capa? de forgar l'acció conjunta deis Dotze (reconeixement de Croacia i 
d'Eslovénia) en la direcció de la seva propia política. 

En quart lloc, els Dotze fracassen com a for$a estabilitzadora de la 
nova Europa. En aquest sentit, el conflicte iugoslau és la prova de foc per 
a la diplomacia europea, car els Dotze esdevenen gestors per excel-léncia 
d'aquest conflicte. D'entrada, per les expectatives que han creat en l'"altra 
Europa", a través del seu model de vida interna i de la "decisió" (intervenció 
militar) mostrada durant la guerra del Golf. Pero, també, perqué els Dotze 
es traben en una situado óptima per actuar, donada la política nord-ameri-
cana (deixar el camp lliure a l'actuació comunitaria) i la col-laborado esta-
blerta amb la CSCE. Les dificultáis que trabará la CSCE per actuar, a cau
sa de les seves febleses institucionals (la regla del consens), converteixen 
els Dotze en executors d'una política legitimada a nivell paneuropeu. 

Les accions realitzades pels Dotze en el conflicte iugoslau (guerra a 
Eslovénia, a Croacia i, finalment, a Bosnia-Herzegovina) constitueixen una 
novetat per la seva diversitat i intensitat (acords de Brioni, conferencia de 
pau, comissió d'arbitratge, etcétera).39 Ara bé, la diplomacia comunitaria ha 
fracassat, en primer lloc, per la falta de col-laboració de les parts en conflic
te. Pero, també, per dues tendéncies presents entre els Dotze: la constata
do de desequilibris interns i la voluntat de "mundialització" del cas iugoslau. 

La constado de ¡'existencia de desequilibris interns, Hígada a l'actuació 
alemanya en el conflicte, genera inquietud en alguns paísos comunitaris. No 
és sobrer recordar respecte a aixó que la creado de l'estat iugoslau després 
de la I Guerra Mundial fou un "invent francés", adregat a controlar l'expansió 
alemanya a l'Europa central i oriental. En haver-se manifestat diversos cops 
durant el conflicte que les velles diferencies de sensibilitat i interessos per-
sisteixen, Franga i Alemanya s'han manifestat recíprocament desconfianga. 
Es tracta d'un fenomen amb un potencial disgregador molt mes important 
que les dissidéncies originades per interessos concrets, com ara l'actitud 
grega en relació amb Macedónia, ates que significa vincular velles tradi-
cions diplomátiques (prévies a la "lógica comunitaria") amb les decisions 
polítiques del moment actual. Es crea així un perillos precedent per a 
qualsevol conflicte futur al continent. 

La voluntat de "mundialització" del conflicte es dona per Tinteros d'alguns 
paísos comunitaris de recorrer a instruments extramuros, en lloc d'assumir 

39. Sobre l'activitat desenvolupada pels Dotze, en solitarí, amb la CSCE o amb les Nacions Unides, vegeu l'article re
capitúlate d'E. Remacle, "La CSCE et la Communauté Européenne face au conflit yo ug os I ave", a Le Trimestre du 
Monde, 1992, núm. 17, pp. 219-233. 
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responsabilitats a Dotze, "europeítzant" el conflicte. En aquest sentit, Gran 
Bretanya, Portugal i la propia Espanya s'han manifestat contraríes a fer.de 
la UEO Tinstrument militar (forces de pacificado) per intervenir en el conflic
te, "desviañt" el tema cap al marc de Nacions Unides (cases blaus). 
Aquesta actitud planteja una qüestió transcendental per al futur: el tragat de 
la frontera entre Europa i la resta del món. 

El final del nostre estudi ens porta, de tornada, a les pagines de presen
tado, on afirmavem que la desaparició de l'eix Est-Oest convertía la 
Comunitat, de cara al segle XXI, en la definidora de la nova frontera a 
Europa. Una definició, pero, que sorgirá de l'enfrontament entre les dues 
grans tensions que sofreix la Comunitat post-Maastricht: la tensió entre ei 
"pensar europeu" (Jean Monnet) i el "pes de la historia d'Europa" (la 
política de poder), per un cantó; la tensió entre el centre i la periferia 
d'Europa, per l'altre. 

Maastricht, la creado de l'Espai Económic Europeu i els acords amb els 
tres de Visegrad orienten aqüestes tensions cap al "pensar europeu", cap a 
la generado de problemes comuns tan utilitzada per Jean Monnet. 
Tanmateix, la guerra de lugoslávia també és el producte d'aquestes ten
sions, tensions que evoquen vells projectes (Mittleuropa) i que aguditzen la 
fractura entre els paisos europeus, susceptibles de participar del projecte 
comunitari, i "els altres europeus". Una fractura que ha tingut un pes decisiu 
en la descomposició de l'estat iugoslau i l'aparició de la guerra a la nova 
Europa. 

Aquesta experiencia negativa ens mostra que la Comunitat está obligada 
a reaccionar. Li cal trabar una forma d'harmonitzar la continuítat del ciment 
comunitari amb un mecanisme que mantingui el continent estable i en pau, 
ara, pero, sense cap glacis immobilitzador com el conegut durant la guerra 
freda. És difícil precisar els trets definitoris d'aquest mecanisme que, per ser 
viable, haurá de comptar amb la incertesa de Tactual sistema internacional. 
Tanmateix, algunes condicions, necessáries pero no suficients, semblen 
clares. Primer, que com ha mostrat una línia de pensament que arranca de 
la ll-lustració i arriba ais actuáis neo-institucionalistes, la pau internacional 
és impossible sense Pextensió de la democracia; l'evidéncia de les comuni-
tats de seguretat mostra que la guerra és una condició poc freqüent entre 
estats democrátics. Segon, que la democracia és impossible sense un grau 
de desenvolupament social i económic important, sense un estat mínim de 
justicia. Tercer, que en un món cada cop mes interrelacionat, la interde
pendencia significa dependencia recíproca, d'aquí que la seguretat sigui in-
viable si no és compartida. 
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D'aixó es deriva que la Comunitat Europea ha d'apostar fortament per la 
democratització i el desenvolupament global deis estats i pobles que l'en-
volten si vol assegurar el seu propi progrés. Qualsevol temptacio de cons
truir una fortalesa és inviable en un món en qué ja no hi ha Termópiles de-
fensables. 

Bellaterra, Irdejunyde 1992. 
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GLOSSARI 

AGNU Assemblea General de les Nacions Unides 

Acords de primera generado 
Acords comerciáis i de cooperado establerts a partir de 1988 
entre la Comunitat Europea i alguns deis paísos de Pantic 
bloc de l'Est segons les previsions deis articles 113 i 235 del 
tractat de Roma. 

Acords de segona generado (o"acords europeus") 
Acords d'associació establerts entre la CE i Hongria, Polonia 
i Txecoslováquia, momentániament, a partir de Particle 238 
del tractat de Roma. Responen a la voluntat política d'establir 
un tipus especial de relació que reflecteixi "la proximitat geo
gráfica, els valors compartits i la creixent interdependencia". 

Acquis communautaire 
Expressió que aMudeix al corpus de legislado comunitaria i al 
conjunt de compromisos que ha d'acceptar qualsevol nou 
membre de la Comunitat per poder formar-ne part. 

Association of South East Asian Nations, agrupació regional 
formada per Filipines, Indonesia, Maláisia, Singapur, Tailan
dia i Brunei (1984). Es crea l'any 1967 a partir d'una declara
do deis respectius ministres d'Afers Exteriors, la declarado 
de Bangkok. 

Acta Única Europea, ampliado i modificado substancial del 
dret originan de les Comunitats Europees, elaborada per una 
conferencia intergovernamental. Entra en vigor l'1 de julio! de 
1987. 

BERD Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, banc 
de desenvolupament regional i instrument de cooperado Est-
Oest creat l'any 1990. Té 42 membres fundadors (40 paísos, 
la CE i el Banc Europeu d'lnversions); el seu Conveni consti-
tutiu (maig 1990) preveu que un 51% del capital sigui d'origen 
comunitari/Dotze. 
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CAEM/COMECON 
Consell d'Assisténcia Económica Mutua, institució creada Pany 
1949 per sis paísos de Pantic bloc de l'Europa de PEst per pro-
moure el desenvolupament económic deis seus membres. A 
partir deis anys 60 s'hi afegiren paísos socialistes extraeuro-
peus com a membres de pie dret o com a observadors. La 46a 
sessió (Budapest, 28 de juny de 1991) decidí la seva dissolució. 

CFE Converses (i Tractat) sobre reducció d'armes convencionals 
a Europa. 

Cercles concéntrics 
Expressió, sorgida l'any 1989 i popularizada per Jacques 
Delors, que al-ludeix a una Nova Europa organitzada en cer
cles successius entorn de la Comunitat Europea. Cadascun 
d'aquests cercles tindria una delimitado precisa de membres 
i competéncies. 

CE Comunitat Europea, forma abreujada d'aHudir a les tres 
Comunitats Europees 

COCONA (Consell de Cooperado de l'Atlántic Nord) 
Organització aof hoc formada pels membres de POTAN i una 
bona part deis estats sorgits de la desmembrado de Cantiga 
URSS i de l'Europa de PEst (desembre de 1991). 

Cohesió económica i social 
Principi i política comunitaria que al-ludeix a les accions i els 
instruments adregats a corregir les desigualtats en el benes
tar económic i social entre diferents regions o grups de la 
Comunitat. Altrament, la realització del mercat interior únic 
podría incrementar les desigualtats fins a límits políticament i 
socialment intolerables. 

Consell Báltic 
Institució intergovernamental creada el mes de marg de 1992 
per les repúbliques báltiques, els paísos nórdics, Alemanya i 
Polonia. 

Consell de Cooperado del Golf 
Agrupado regional formada l'any 1981 per Arabia Saudí, 
Bahrein, Emirats Árabs Units, Kuwait, Ornan i Qatar. 
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Consell Europeu 
Órgan de les Comunitats Europees creat Pany 1974 com a 
instancia superior de la cooperado política i com a Consell de 
les Comunitats. Format pels caps d'Estat i/o Govern i el pre-
sident de la Comissió, té un paper cabdal peí que fa a la di-
recció Timpuls polític de les Comunitats. 

Convenció d'Estocolm 
Fonament jurídic de l'EFTA, que entra en vigor l'any 1960. 
Origináriament fou signada per Austria, Dinamarca, Gran 
Bretanya, Noruega, Portugal, Suécia i Suíssa. 

Comité de Representats Permanents, organ auxiliar del Consell 
de Ministres de la CE format pels caps de les representacions 
permanents deis estats membres davant la CE, que reben l'ajut 
de diversos agregats i consellers. La seva importancia ha fet 
que es parli d'ell com d'un "petit Consell de ministres". 

Cooperado política europea, activitat de concertado di
plomática o de cooperado en materia de política exterior deis 
paísos comunitaris iniciada l'any 1971, a la qual l'AU dona 
una base legal. 

Conferencia sobre Seguretat i Cooperació a Europa. Nom que 
aHudeix tant a la Conferencia celebrada a Helsinki i a la seva 
Acta Final (1975), com al procés de treballs, trobades i docu-
ments que genera ("procés CSCE o procés de Helsinki"). 

European Free Trade Association (Associació Europea de 
Lliure Canvi), organització establerta per la Convenció 
d'Estocolm amb Pobjectiu básic d'establir una zona de lliure 
comerg entre els seus estats membres i de contribuir a la 
creació d'un mercat europeu-occidental. 

Espai Económic Europeu (EEE) 
Procés de diáleg i negociado entre la CE i P EFTA iniciat l'any 
1984 per interpenetrar económicament els respectius territo-
ris. Els objectius han estat canviants i sovint imprecisos. A 
partir de l'AU esdevingué un intent d'acostar-se el máxim 
possible a un mercat europeu-occidental únic. Quan l'any 
1992 s'arriba a un acord final, bona part deis membres de 
l'EFTA han demanat l'adhesió a la CE. 
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Federador extern 
Concepte teóric que sosté que la construccio comunitaria 
respon básicament a factors externs definidors de l'estructura 
del sistema internacional (amenaga soviética, política nord-
americana, repte tecnológic, unificado alemanya...) i no a la 
dinámica interna. 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade / Acord General so
bre Aranzels i Comerg 

Geometría variable 
Expressió de l'argot comunitari que al-ludeix a l'existéncia no 
ordenada de múltiples institucions o nivells d'institucionalitza-
ció, la composició deis quals pot alterarse. 

Grup de Contadora 
Agrupado sorgida el mes de gener de 1983 entre Colombia, 
Méxic, Panamá i Veneguela per fomentar el procés de pau a 
rAmérica Central. 

Grup de Río Agrupado de vuit paísos ("Grup deis Vuit" és el seu altre 
nom), establerta formalment el desembre de 1986 pels qua-
tre del grup de Contadora i els quatre paísos que donaran su-
port a les seves iniciatives (Argentina, Brasil, Perú i Uruguai). 

GaipdeIsSet Nom que rep el mecanisme institucional de reunions deis 7 
paísos mes industrialitzats del món (Alemanya, Canadá, 
EUA, Franga, Gran Bretanya, Italia i Japó). 

Mínim comú denominador 
Expressió habitual de l'argot comunitari, sovint referida a la 
CPE, que al-ludeix a l'espai d'acord entre els interessos res-
pectius deis Dotze. 

OCDE Organització per a la Cooperado i el Desenvolupament 
Económics, organització económica regional creada Pany 
1961 per paísos occidentals desenvolupats per promoure el 
creixement económic i el lliure comerg i per millorar l'ajut oc
cidental ais paísos subdesenvolupats. 

OTAN Organització del Tractat de l'Atlántic Nord, alianga político-mi
litar sorgida del Tractat de Washington (1949), que actual-
ment agrupa 16 paísos occidentals. 
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Organització del tractat de Varsóvia (TV) 

PAC 

Alianga político-militar que agrupava des de l'any 1955 
rURSS i bona part deis paísos de l'Europa de l'Est. Actual-
ment dissolta. 

Política agrícola comuna de la CE. 

Paísos/acord de Visegrad 
Compromís sorgit de la reunió de Visegrad (febrer de 1991), 
peí qual Hongria, Polonia i Txecoslováquia buscaran conjun-

PHARE 

tament "la total integracio en Pordre económic, politic, leges-
latiu i de seguretat d'Europa". 

Pentagonal Iniciativa italiana de desenvólupament de la cooperado re
gional ais Balcans danubians que agrupava inicialment (no-
vembre de 1989) Austria, Hongria, Italia, lugoslávia i Txecos
lováquia. Uestiu de 1991 s'hi afegí Polonia i es denomina 
"Hexagonal". Recentment ha passat a denominar-se Iniciati
va Centreuropea. 

Programa d'ajut a la recuperació económica deis paísos 
d'Europa central i oriental, coordinat per la CE. Sorgí d'una inicia
tiva del Grup deis Set (juliol 1989) a propósit d'Hongria i Polonia, 
pero aviat s'amplíá a la resta de paísos de l'antic bloc de l'Est. 

Spill-over Concepte popularitzat pels teórics funcionalistes i neo-funcio-
nalistes per assenyalar que en determinades situacions els 
vineles funcionáis entre diversos sectors i la dinámica d'inter-
dependéncia funcional servirien d'incentiu clau per aprofundir 
el procés d'integració comunitaria en termes polítics. 

Tractat INF Tractat signat entre els EUA i l'URSS el desembre de 1987 
per eliminar les armes nuclears d'emplagament terrestre 
d'abast intermedi (de 500 a 5.000 quilómetres) situades al 

UEO 

continent europeu. 

Unió Europea Occidental, alianga militar regional establerta 
'any 1955 entre set paísos europeus de TOTAN amb els ob-
jectius de defensar europa occidental d'un atac, controlar el 
rearmament alemany i col-laborar amb TOTAN en la defensa 
de la comunitat atlántica. L'any 1988 hi ingressaren Espanya 
i Portugal. 
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LA TEORÍA DELS CONJUNTS APLICADA A EUROPA 

Estats Units 
d'América 

Canadá 

Suíssa 
Austria 
Liechtenstein 

/^Finlandia ^ 
Suécia 

Islándia 
Noruega 

\~D\ Dinamarca 

CNORD 

Gran Bretanya 
Holanda 
Bélgica 
Luxemburg 
Alemanya 
Franca 
Italia 
Espanya 

^ Portugal 

UEO 

Grecia 
OTAN 

Irlanda 

COCÁN 

CEI 
Estonia 
ütuánia 
Letónia 
Polonia 
Txecoslováquia 
Hongria 

Romanía 
Bulgaria 

Bieto rusia 
Moldavia 
Armenia 
Kazakhstan 
Kirguizístan 
Tadjikistan 
Turkmenistán 
Uzbekistán 

Rússia 
Ucraína 

Monaco 
San Marino 
Ciutat del Vaticá 
Malta 
Xipre 
lugoslávia* 
Eslovénia 
Croacia 
Albania 

COCÁN 
OTAN: 

EFTA 

UEO: 
CNORD 
CEI: 
MCMN: 

Conferencia sobre la Seguretat i la Cooperació Europea 
Consell de Cooperació de I'Atlantic Nord 
Organització del Tractat de I'Atlantic Nord 
Espai Económic Europeu 
Associació Europea de Lliure Canvi 
Comunitat Económica Europea 
Unió de l'Europa Occidental 
Consell Nórdic 
Comunitat d'Estats Independents 
Mercat Comú del Mar Negre 

* Pendent de reconeixement per part de la comunitat internacional 
Font: Le Monde. Juliol 1992 
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1. DECLARACIÓ CONJUNTA DE LA REPÚBLICA FEDERAL 
D'ALEMANYA I LA UNIÓ SOVIÉTICA SOBRE L'ORDRE PACÍFIC 
EUROPEU (EXTRACTES) 

( . . . ) 

Europa té un important paper a fer en la configuració d'un futur pacífic. 
Encara que el continent hagi estat dividit durant décades, la consciéncia de 
la identitat europea i deis valors comuns no s'ha perdut, fins i tot s'ha anat 
refermant, i cal donar suport a aquest desenvolupament. 

La República Federal d'Alemanya i la Unió Soviética consideren com un 
objectiu principal de les seves polítiques mantenir les tradicions históriques 
d'Europa i contribuir així a superar aquesta divisió. Están decidides a ela
borar plegades els conceptes per assolir aquesta meta a través del desen
volupament d'una Europa sota el signe de la pau i la cooperado —un ordre 
europeu pacífic o una llar europea comuna—, en qué els EUA i Canadá, 
també, teñen un lloc. Tant Pacta final de la CSCE (Conferencia per a la 
Seguretat i la Cooperació a Europa) d'Hélsinki, en totes les seves parts, 
com també els documents fináis de Madrid i Viena obren un camí per realit-
zar aquest objectiu. 

Europa, la que mes va patir les dues guerres mundials, ha de donar al món 
un exemple de pau estable, de bon veínatge, i de cooperació constructiva que 
conjumini les capacitáis de tots els paísos, malgrat els diferents sistemes so-
cials, en interés del benestar públic. Els paísos europeus poden i han de ser 
capagos de conviure sense temors mutus i en competido pacífica. 

Una Europa de pau i cooperació ha d'incloure el següent: 

— Respecte incondicional envers la integritat i seguretat de cada Estat, 
que té el dret d'elegir lliurament el seu propi sistema polític i social, i també 
un respecte incondicional, i especialment un respecte envers el dret d'auto-
determinació deis pobles. 

— Continuado enérgica del procés de desarmament i control d'armes. 
En aquesta era nuclear, els esforgos no s'han d'adregar només a prevenir la 
guerra, sino també a determinar la pau i fer-la segura. 

—Un diáleg minuciós que tracti tots els aspectes, tradicionals i nous, de 
les relacions bilaterals i multilateral i que inclogui trobades regulars d'alt ni-
vell polític. 

— L'acompliment deis drets humans i la promoció de l'intercanvi de po
bles i didees. Aixó inclou l'expansió de l'agermanament de ciutats, deis en-
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Magos de transports i comunicacions, deis contactes culturáis, de les troba-
des turístiques i esportives, la promoció de l'ensenyament d'idiomes i el 
tractament favorable d'afers humanitaris, incloent la reunificació de famílies 
i viatges a l'estranger. 

— La difusió de contactes directes entre la gent jove i el compromís de 
les noves generacions en un futur pacífic. 

— Cooperació económica global per al profit mutu, incloent noves for
mes de coHaboració. La Declarado Conjunta del 25 de juny del 1988 entre 
la Comunitat Europea i el Consell d'Assisténcia Económica Mutua i la nor
mal i tzaci ó de relacions entre la Comunitat Europea i els membres europeus 
del Consell d'Assisténcia Económica Mutua, i també el diáleg polític iniciat 
entre la Unió Soviética i els dotze membres de la Comunitat Europea, obren 
noves perspectives per a un desenvolupament paneuropeu en tal direcció. 

— Uavangament progressiu de la cooperació paneuropea en diversos 
sectors, particularment transpon, energía, sanitat, informado i comunicado. 

— Cooperació ecológica intensiva i l'explotació de noves tecnologies 
que cobreixin, en interés de la humanitat, qualsevol aparició de perills ex-
trafronterers. 

— Respectar i cultivar les cultures históriques deis pobles d'Europa. 
Aquesta divérsitat cultural és un deis grans tresors del continent. Les miño
nes naciona'3 europees, amb les seves cultures própies, formen part 
d'aquesta riquesa. Els seus interessos legítims mereixen protecció. 

La República Federal d'Alemanya i la Unió Soviética fan una crida a tots 
els estats que participen en la CSCE perqué intervinguin en la formado de 
la futura arquitectura d'Europa. 

Bonn, 13 de juny de 1989 
Helmut Kohl 

Mikhail Gorbatxov 

212 



2. CONFERENCIA DEL SECRETARI D'ESTAT DELS EUA, 
JAMES BAKER, AL CLUB DE PREMSA DE BERLÍN (EXTRACTES) 

13 de desembre de 1989 

( . . . ) 

Els instruments per a la cooperació occidental s'han d'adaptar ais canvis 
que fa Europa. Treballant-hi junts, hem de dísssenyar i posar a punt gra-
dualment una nova arquitectura per a una era. 

A mes a mes, aquesta nova estructura s'ha d'ajustar a dos propósits es
peciáis. En primer lloc, hi ha d'haver una oportunitat, mitjangant la pau i la lli-
bertat, de superar la divisió de Berlín i d'Alemanya perqué també se superi 
la divisió d'Europa. 

En segon lloc, l'arquitectura ha de palesar que la seguretat d'América 
—política, militar, i económica— resta vinculada amb la seguretat d'Europa. 

La responsabilitat és de tots nosaltres, ja que cal treballar conjuntament 
cap a la nova Europa i el nou atlantisme, 

Jo (...) invito els governs aliats a considerar la creació d'un departament 
de POTAN per al control i la verificació d'armes. La verificació continuará es-
sent una responsabilitat nacional, pero un departament com aquest seria 
capag d'ajudar els governs membres a observar el control d'armes i les me
sures de reserva a Europa. 

Aixó podría proporcionar una cambra de compensació que informes els 
governs nacionals i que, tal vegada, participes en els esforgos coHectius 
europeus a través de la Unió Europea Occidental. 

Els conflictes regionals, amb la proliferació de míssils i d'armes nuclears, 
químiques i biologiques, representen un perill creixent. Un assessorament 
intensificat de l'OTAN respecte d'aixó pot ser de gran importancia a Phora 
de trobar les mesures comunes occidentals contra aqüestes diverses ame
naces. 

És per aixó que POTAN també hauria de comengar a considerar les no
ves iniciatives que Occident pot prendre, particularment en el transcurs de 
la CSCE (Conferencia per a la Seguretat i la Cooperació a Europa), a fi 
d'estrényer els vineles económics i polítics amb PEst, de promoure el res
pecte pels drets humans, d'ajudar a fundar institucions democrátiques i de 
crear, d'acord amb els interessos de seguretat occidentals, un ambient mes 
obert per al comerg i la inversió entre Est i Oest. 
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El futur desenvolupament de la Comunitat Europea fará un paper cabdal 
en la configurado de la nova Europa. 

L'experiment europeu ha reexit perqué, mes enllá d'unes barreres tant 
polítiques com económiques, s'ha mantingut l'alt objectiu d'una Europa uni
da. 

Nosaltres proposem que els Estats Units i la Comunitat Europea treballin 
conjuntament per aconseguir, a base de tractat o en qualsevol altra forma, 
un aparell sensible consolidat d'enllagos institucionals i consultius. 

Suggerim que les nostres discussions sobre aquesta idea vagin paral-le
les amb els esforgos europeus per aconseguir, l'any 1992, un mercat intern 
camú, de manera que els projectes per a la interaccio EUA-CE evolucionin 
amb canvis en la Comunitat. 

Quan Txecoslováquia, Bulgaria i la República Democrática Alemanya 
emprenguin unes reformes polítiques i económiques com les ja comenga-
des a Polonia i a Hongria, creiem que les activitats del Grup deis 24 (na-
cions desenvolupades) entorn de la CE també s'hauran d'adregar a aquests 
paísos per aconseguir-hi una transició pacífica. 

Ara cal que les eleccions lliures tinguin máxima prioritat en el transcurs 
de la CSCE. 

( . . . ) 

En adaptar-nos, en actualitzar-nos i augmentar la nostra cooperado mu
tua i amb els paTsos de l'Est, crearem una nova Europa sobre la base d'un 
nou atlantisme. 

Al mateix temps hi haurá mes punts en comú entre POTAN i les institu-
cions europees, cosa que ha de dur compenetrado, no pas friccions. 

La CSCE pot esdevenir el fórum mes important per a la cooperado Est-
Oest. 

Quan es duguin a terme aquests canvis, quan amb ells se superi la divi-
sió d'Europa, també se superaran les divisions d'Alemanya i Berlín en pau i 
llibertat. 
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3. INTERVENGO DE JACQUES DELORS DAVANT DEL PARLAMENT 
EUROPEU SOBRE LES RESPONSABILITATS EN LA NOVA 
EUROPA (EXTRACTES) 

Estrasburg, 17 de gener de 1990 

¡Quin esbalardor seguit d'esdeveniments s'ha desplegat virtualment a les 
nostres portes, d'engá que els vaig parlar ara fa un any deis reptes que la 
Comunitat tenia al davant! vaig relacionar-los amb el somni del senyor 
Gorbatxov d'una "casa europea comuna" i amb la nostra visió lleugerament 
dissemblant sobre un "poblet europeu" edificat entorn d'una casa ben soli
da, anomenada la "Comunitat Europea". 

( . . . ) 

Els esdeveniments a Europa, un repte 

Va ser en nom de la llibertat que milions d'homes i dones, lluny de resig-
nar-se a la servitud, van sortir ais carrers en despertar de la seva inercia, 
amb la decadencia deis régims que els havien governats i amb la relaxació, 
de vegades deliberada, de la má de ferro que els tenia sota el jou. 

No ens equivoquem, dones: era la prosperitat i la llibertat de la seva 
Comunitat —lliure d'hegemonia, governada per l'imperi de la justicia, on 
també el país mes petit té veu i vot—, la que servia d'imant, d'estel polar per 
ais ideáis i les accions. (...) 

Pero l'admiració que sentim pels pobles d'Europa central i de l'Est no 
ens ha cí'encegar per veure la realitat. Els canvis que s'hi están produint son 
motiu d'esperanga, pero també van carregats de perill. (...) ¿Qui pot ignorar 
la gran llacuna que hi ha entre la determinació deis pobles i la seva precaria 
situado, entre les seves aspiracions clarament expressades i la incertesa 
del resultat eventual? 

( . . . ) 

La Comunitat está corrent un risc enorme perqué el curs deis esdeveni-
mets ha atiat el debat de la integrado europea. He sentit argüir en certes re-
gions que la Comunitat, com a producte de la Guerra Freda, s'havia de mo
rir amb la Guerra Freda, sense considerar en absolut 1'experiéncia 
acumulada durant mes de quaranta anys al llarg del nostre difícil pero exci-
tant camí cap a la sobirania mancomunada. (...) 
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També sé que n'hi ha d'altres que parlen d'immediata integrado en la 
Comunitat per ais paísos d'Europa central i de l'Est, com si económicament 
i políticament ja fossin capagos d'adoptar una democracia plural i d'impulsar 
una economía de mercat; com si aquest tema no plantegés problemes fi-
nancers o institucionals. Potser hauria de recordar que Espanya i Portugal 
van trigar set anys a ser membres de la Comunitat. (...) 

He citat aquest exemple deliberadament perqué demostra que la 
Comunitat és una prova única per a la democracia plural, és a dir, la de
mocracia exercida per un concert de nacions. Pero hem d'anar amb comp-
te de no cocebre falses esperances. (...) 

Tornant ais nostres veíns d'Europa central i de l'Est: estem obligats a aju-
dar-los si s'embarquen en la gran temptativa de deixar el comunisme per 
reconomia de mercat —una forma completament inversa del procés que 
tanta gent ha meditat tant, sovint encegada per la tendencia de comparar 
capitalisme amb economía de mercat. ¿Com podem donar-los el nostre su-
port sense intromissions? Sens dubte, aquesta qüestió ateny principalment 
els mateixos paísos, pero la Comunitat s'ha de comprometre a la solidaritat 
dins d'un nou marc de cooperació que intentem definir com un tema 
d'urgéncia. 

( . . . ) 

Jo insistiría en el fet que, siguí quina siguí la solució, a partir d'ara será im-
possible separar el paper económic del paper polític de la Comunitat. Aquesta 
és una de les grans lligons a aprendre sobre els esdeviments a l'Est. 

Les responsabilitats de la Comunitat arreu del món 

Ateses tant l'evolució de l'Est com la renovada calma i rapando d'un 
món multipolar, la Comunitat i els seus estats membres han d'estar en una 
posició individual i col-lectiva, capag d'influir en el curs deis esdeveniments 
i en la futura configurado de la gran Europa, de manera que reflecteixi els 
seus valors i interessos. Aquest será un tópic crucial per a les controvérsies 
i el debat polític. Cal que l'abordem de cara. 

Aixó replanteja immediatament la qüestió alemanya. L'apropament o, 
mes ben dit, la reunificació del poblé alemany és assumpte, sens dubte, 
deis mateixos alemanys. Pero la Comunitat Europea també hi está interes-
sada. (...) 

M'agradaria reiterar clarament, avui i aquí, que a la Comunitat hi ha lloc 
per a Alemanya oriental si aquesta ho desitja, sempre que, com el Consell 
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Europeu d'Estrasburg deixa ben ciar, la nació alemanya recuperi la seva 
unitat a través d'una autodeterminació lliure, pacíficament i democrática-
ment, d'acord amb els principis de l'acta final d'Hélsinki, en el context d'un 
dialeg Est-Oest i amb la mirada posada en la integrado europea. Aixó no 
obstant, la forma que arribi a adoptar és, repeteixo, una questió deis matei-
xos alemanys. 

La comunitat com a focus 
fe 

Com vostés sens dubte apreciaran, els Dotze no teñen cap altra elecció 
que restar com a focus, com una roca estable per a la resta del continent. 
Aquesta comesa, no l'han pas heretada de la historia, sino que és el fruit 
del seu esforg i decisió constants com a pioners de la integrado europea. 

Pero aixó no vol dir que la Comunitat sigui Túnica organització europea 
amb una comesa a acomplir. Dins l'esfera económica, tanmateix, hi ha 
l'EFTA (Associació Europea de Lliure Comerg), pero també hi ha el COME-
CON. després de sofrir uns canvis radicáis, el COMECON haurá de conso
lidar les seves funcions, sempre que pogués mantenir el flux de comerg 
amb productes que, ara, ja no poden competir al mercat mundial a causa 
de lasevaqualitat (...) 

Existeixen les aliances que les dues superpoténcies han decidit conser
var com a font d'estabilitat o de control i que son, a jutjar per certes decla-
racions, per transmetre nous poders. I en darrer lloc, pero no menys impor-
tant, hi ha una altra organització que ofereix bones perspectives: el Consell 
d'Europa. Aquest ha de continuar treballant en les árees d'afers culturáis, 
drets humans i educació i, al mateix temps, ajudar els paísos d'Europa cen
tral i de l'Est a redescubrir les seves arrels culturáis i a familiaritzar-se no-
vament amb les formes de la democracia del pluripartidisme. 
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4. MEMORÁNDUM DEL GOVERN TXECOSLOVAC SOBRE LA 
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ PER A LA SEGURETAT EUROPEA 
(EXTRACTES) 

Praga, 6 d'abril de 1990 

Els esdeveniments polítics del món, i especialment d'Europa, s'estan se-
guint amb tanta velocitat que les institucions existents han deixat d'anar al 
mateix pas. Després d'anys de confrontado, Europa es traba a l'inici d'una 
nova etapa. Aixó dona peu a noves possibilitats, pero també comporta certs 
riscos. 

Lestructura de seguretat del continent, que prové de les realitats de 
postguerra, encara es basa en el principi d'equilibri de forces entre els dos 
blocs. El seus fonaments, pero, no son sólids perqué es basen en unes lí-
nies divisóries artificials.Tant la divisió d'Europa en dues parts com la d'Ale-
manya en dos estats han esdevingut obsoletes. 

Els orígens deis conflictes europeus en potencia son mes heterogenis 
del que s'havia imaginat fins ara dins el sistema de confrontado bipolar. 
Aixó comporta la necessitat de concebre la seguretat europea mes global-
ment i d'incloure-hi, a mes deis aspectes polítics i militars, els económics, 
ambientáis i humans, i també la possibilitat d'altres amenaces. No obstant 
aixó, aquesta seguretat no pot ser garantida amb el sistema de confrontado 
existent, sino tan sois amb una nova estructura europea de pau, estabilitat i 
confianga. Els profunds canvis polítics a l'Europa central i de l'Est incre
menten la necessitat urgent d'aquesta estructura modernitzada. 

( . . . ) 

Creiem que la base mes idónia per construir un sistema de seguretat uni-
ficat a tot Europa es dona a través de la CSCE (Conferencia per a la 
Seguretat i la Cooperado a Europa). La nova situado europea exigeix d'orien-
tar-se amb mes Ímpetu cap a una segona generado d'acords d'Hélsinki. (...) 

D'acord amb els principis i els objectius de la Carta de la Nacions Unides 
i de la Conferencia per a la Seguretat i la Cooperado a Europa, 
Txecoslováquia proposa una primera etapa en qué s'estableixi una 
Comissió Europea de Seguretat formada pels estats participants a la con
ferencia d'Hélsinki, que nosaltres veiem justificada peí fet que proporciona
ría una plataforma permanent paneuropea, inexistent fins ara, que conside
raría les qüestions relatives a la seguretat del continent i hi buscaría 
solucions. (...) 
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Una segona etapa que consisteixi en la formado d'un sistema efectiu de 
seguretat europea, cosa que es podria facilitar a través de la creado, basa
da en tractats, d'una Organització d'Estats Europeus que inclogués els EUA 
i Canadá. 

La tercera etapa culminaría en una Europa confederada d'estats lliures i 
independents. 

La Comissió de Seguretat Europea operaría sobre la base del consens. 
Inicialment compliria les funcions consultives, coordinadores i de certes ve-
rificacions; mes tard, aquelles funcions que convoquin els estats partici-
pants. (...) 

Subordinat a la Comissió, hi hauria un Comité Militar compost per repre
sentaos militars deis estats que participen en la CSCE. 

(...) A fi i efecte de dur a terme la seva comesa, la Comissió pot establir 
uns cossos auxiliars. Els servéis técnics necessaris per a la Comissió po-
drien obtenir-se a través d'una secretaria no gaire gran, operativa i perma-
nent. 

Txecoslováquia ofereix la ciutat de Praga com a seu permanent de la 
Comissió. (...) 

Per raons hístóriques, político-estratégiques i d'altres, Txecoslováquia té 
un interés eminent en la creació d'una estructura com aquesta. (...) 

El desenvolupament dinámic en el continent europeu crea condicions 
per a les diverses maneres de formar unes estructures paneuropees i els 
seus mecanismes convenients. Així i tot, Pobjectiu ha de ser crear un model 
nou de seguretat europea suficientment flexible i orientat cap al futur. 

Aquest desenvolupament no solament será en benefici d'Europa sino de 
tot el món. 
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5. CONFERENCIA DE MARGARET THATCHER SOBRE LA 
CONFIGURACIÓ FUTURA DE L'ORDRE EUROPEU I MUNDIAL 
A ASPEN, COLORADO (EXTRACTES) 

5 d'agost del 1990 (dirigit al Senyor President) 

( . . . ) 

Lluitem durament perqué creiem en: 
— una Europa basada en la cooperado de bon grat entre estats sobi-

rans independents; 
— una Europa que siguí una expressió de la llibertat económica, sense 

la qual no seria possible que perdures; 
— una Europa que rebutgi el control centralista i la seva burocracia; 
— una Europa que no recorrí al proteccionisme, pero que romangui 

oberta al món exterior; 
— i, de suprema importancia, una Europa que sempre busqui la coope

rado mes propera amb els EUA. 
( - ) 

Una Carta Magna europea 

A la cimera Est-Oest de 35 nacions que se celebrará a la tardor, jo pro
poso que hi hem d'acordar una Carta Magna que defensi, per a qualsevol 
ciutadá europeu, inclosos els de la Unió Soviética, els drets basics que a 
Occident donem per garantits. 

( . . . ) 

Institucions europees 

Després, hem de fer que les noves democrácies de l'Europa oriental es-
tiguin mes associades amb les institucions d'Europa occidental. 

Proposo que la Comunitat declari inequívocament que está disposada a 
acceptar-hi com a membres tots els paísos de l'Europa oriental si volen afe-
gir-s'hi quan la seva democracia s'hagi arrelat i les seves economies siguin 
capaces d'ingressar-hi com a membres. (...) 

Caldrá algún temps fins que puguin ser-ne membres, per aixó els oferim 
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uns lapses intermediaris com son ara els Convenís d'Associació, pero Pop-
ció d'un eventual ingrés ha de ser clarament, obertament i generosament 
damunt la taula. La Comunitat Europea ha conciliat antagonismes dins de 
l'Europa occidental, pero no ha de ser un recurs per superar les divisions 
entre l'Europa oriental i l'occidental. 

No vol pas dir que s'hagi de gelar el proper desenvolupament de Tactual 
Comunitat. Lluny d'aixó. La realització del mercat únic el 1992 significará un 
canví enorme. (...) I passará el mateix quant a la cooperado mes estreta en 
política exterior. 

Pero si, en lloc d'aixó, comencem a davallar peí camí de donar mes po-
ders a les institucions altament centralitzades, les quals no son dernocráti-
cament responsables, aleshores encara farem mes difícil \a unió deis euro-
peus orientáis amb nosaltres. 

Ells no han renunciat al control i al comandament central per després tro-
bar-lo reencarnat en la Comunitat Europea. (...) Hem de trabar una estruc
tura per a la comunitat que s'acomodi a la seva diversitat i preservi les se-
ves tradicions, les seves institucions, el seu carácter nacional. 

El marc de la llibertat económica 

Senyor President, totes les noticies que hem rebut indiquen que la Unió 
Soviética i l'Europa oriental desitgen desesperadament els principis de la lli
bertat económica, pero no saben com adquirirlos. 

( . . . ) 

Si podem comegar a associar-los (aquests governs) amb les institucions 
internacionals que han donat tant per ajudar a consolidar la nostra mateixa 
prosperitat, especialment el GATT i el IMF, aixó els ho pot fer mes fácil. 

També podem guiar gradualment la Unió Soviética cap a una associació 

mes estreta amb la cimera económica. (...) 

Defensa d'una causa justa: 
( . . . ) 

La Unió Soviética continua essent un poder militar formidable. La 
República Russa per si sola seria el país mes extens del món, abastant 
11 meridians des de la mar Báltica fins al Pacific. 

( . . . ) 
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Continuarem necessitant l'OTAN. I aixo vol dir que contmuarem necessi-
tant forces nord-americanes a Europa —tant en el seu prop/interés com en 
el nostre. 

( . . . ) 

Senyor President, si mirem al futur, hi ha unes altres qüestions que de-
manen un nivell de cooperado internacional molt mes alt, mes intensiu que 
res del que hem acarat fins ara: en la proliferació de les drogues, del terro-
risme, la intimidado, les malalties o un medí ambient deteriorat. Cap país no 
és immune a tot aixó. 

La nostra habilitat per aplegar-nos i aturar o limitar els perjudicis am
bientáis mundials será la millor prava de fins on podem arribar com a co-
munitat mundial. 

( . . . ) 

Ara que disminueix la confrontado Est-Oest, ara que s'estan resolent els 
problemes que durant molt de terjips ham anomenat Pagenda ONU, com 
ara Yapartheid a l'África del Sud, tenim l'oporunitat de redescubrir la deter
minado amb la qual es van fundar les Nacions Unides. I el millor moment és 
ara, amb el nostre aquí present, molt capag i respectat arreu, secretan ge
neral. 

Mai no ha estat realista pensar en les Nacions Unides com un govern 
mundial. Pero li podem fer lloc allá on la veritat sigui dita i hi prevalguin els 
estándards objectius. Recentment, els cinc membres permanents del 
Consell de Seguretat han rebut autoritat per treballar conjuntament. No és 
suficient, pero sí una base sobre la qual edificar. 

( . . . ) 

Senyor President, li agraeixo moltíssim que m'hagi donat ocasió d'expli-
car com cree jo que podem configurar el futur, ara que entrem al tercer 
miHeni. Si donem el millor que tenim, Europa i els EUA han de continuar 
obrant amb sentit comú, atreure els altres cap on anem, pero hem de restar 
fidels ais principis que ens han dut tan enllá. (...) 



6. CARTA DE PARÍS PER A UNA NOVA EUROPA, SIGNADA PELS 
34 PAÍSOS PARTICIPANTS A LA CONFERENCIA SOBRE LA 
SEGURETAT I LA COOPERACIÓ A EUROPA (TEXT INTEGRE) 

París, 20 de novembre de 1990 

Nosaltres, els caps d'Estat o de Govern deis estats participants en la 
Conferencia sobre la Seguretat i la Cooperado a Europa, ens hem reunit 
a París en un moment de profunds canvis i d'históriques esperances. 
Lera de la confrontado i de la divisió d'Europa ha acabat. Declarem que 
d'ara endavant les nostres relacions es basaran en el respecte i la coo
perado. 

Europa s'allibera de Pheréncia del passat. El valor d'homes i dones, la 
forga de voluntat deis pobles i el vigor de les idees de PActa Final d'Hélsinki 
han obert una nova era de democracia, pau i unitat a Europa. 

El nostre és un temps per satisfer les esperances i Musions que els nos-
tres pobles han nodrit durant decennis: un decidit compromís amb la de
mocracia basada en els drets humans i les llibertats fonamentals; prosperi-
tat mitjangant la Ilibertat económica i la justicia social, i igual seguretat per a 
tots els nostres paísos. 

Els deu principis de PActa Final ens guiaran cap a aquest futur ambicies, 
de la mateixa manera que han il-luminat el nostre camí cap a Pestabliment 
de millors relacions durant els últims quinze anys. La plena aplicado de tots 
els compromisos de la CSCE ha de formar la base de les iniciatives que ara 
preñen per permetre que les nostres nacions visquin de conformitat amb les 
seves aspiracions. 

Drets humans, democracia i Estat de dret 

Ens comprometem a edificar, consolidar i reforgar la democracia com a 
únic sistema de govern de les nostres nacions. En aquest esforg actuarem 
d'acord amb el següent: 

Els drets humans i les llibertats fonamental son patrimoni de tots els és-
sers humans, son inalienables i están garantits per la llei. La seva protecció 
i el seu fonament son la primera responsabilitat deis governs. El seu res
pecte és una salvaguarda essencial contra un excessiu poder de l'Estat. La 
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seva observanga i el seu pie exercici son la base de la llibertat, la justicia i 
la pau. 

El govern democrátic es basa en la voluntat popular, manifestada perió-
dicament per mitjá d'eleccions Iliures i justes. La democracia té com a base 
el respecte de la persona humana i l'Estat de dret. La democracia és la mi-
llor salvaguarda de la llibertat d'expressió, de la tolerancia envers tots els 
grups de la societat i de la igualtat d'oportunitats per a cada persona. 

La democracia, amb el seu carácter representatiu i pluralista, enclou la 
responsabilitat davant l'electorat, l'obligació de les autoritats publiques 
d'ajustar-se a la llei i l'administració imparcial de la justicia. Ningú no estará 
per sobre de la llei. 

Afirmem que, sense discriminació, tota persona té dret a: 

• La llibertat de pensament, de consciéncia i de religió o creenga 
• La llibertat d'expressió 
• La llibertat d'associació i de reunió pacifiques 
• La llibertat de circulado 

Ningú no estará subjecte a: 
• Detenció o presó arbitráries 
• Tortures i d'altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants 

Així mateix, qualsevol persona té dret a: 
• Conéixer els seus drets i actuar d'acord amb aquests 
• Participar en eleccions Iliures i justes 
• Un judici just i públic en el cas de veure's acusada d'un delicie 
• Posseir propietat, sola o en associació, i exercir activitats empresarials 

privades 
• Gaudir deis seus drets económics, socials i culturáis 

Afirmem que la identitat étnica, cultural, lingüística i religiosa de les mi
ñones nacionals será protegida i que les persones que pertanyin a minories 
nacionals teñen el dret d'expressar, preservar i desenvolupar Iliurement 
aquesta identitat sense cap discriminació i en plena igualtat davant la llei. 

Garantirem que tothom pugui interposar recursos efectius, tant nacionals 
com internacionals, contra qualsevol violado deis seus drets. 

El pie respecte d'aquests preceptes és la base sólida sobre la qual mira-
rem d'edificar la nova Europa. 

Els nostres estats cooperaran i s'ajudaran entre ells per tal de fer irrever
sibles les conquestes de la democracia. 
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Llibertat i responsabilitat economiques 

La llibertat económica, la justicia social i la responsabilitat mediambiental 
son indispensables per a la prosperitat. 

El lliure albir de l'individu, exercit en un clima democrátic i protegit per 
l'Estat de dret, assenta les bases necessáries per a l'éxit del desnvolupa-
ment economic i social. Fomentarem l'activitat económica que respecta i 
dona suport a la dignitat humana. 

La llibertat i el pluralisme polític son elements necessaris en el nostre 
comú objectiu de desenvolupar economies de mercat per a un creixement 
economic sostenible, amb prosperitat, justicia social, expansió de l'ocupació 
laboral i ús etica? deis recursos economies. L'éxit que en la transido cap a 
l'economia de mercat assoleixin els paísos que s'esforcen per aconseguir-
ho és important i ens interessa a tots. Ens permetrá de compartir un nivell 
mes alt de prosperitat, que és el nostre objectiu comú. Cooperarem amb 
aquesta finalitat. 

La preservado del medi ambient és una responsabilitat compartida de 
totes les nostres nacions. Alhora que recolzem els esforgos nacionals i re-
gionals desplegáis, hem d'atendre també la urgent necessitat d'actuar con-
juntament a una escala mes amplia. 

Relacions amistoses entre els estats participants 

Ara, a ralba d'una nova era a Europa, estem decidits a incrementar i re
forjar les relacions d'amistat i cooperacio entre els estats d'Europa, els 
Estats Units d'America i el Canadá, i a fomentar l'amistat entre els nostres 
pobles. 

Per sostenir i promoure la democracia, la pau i la unitat a Europa, reafir-
mem solemnement el nostre pie compromís envers els Deu Principis de 
l'Acta Final d'Hélsinki. Afirmem la constant validesa deis Deu Principis i la 
nostre determinado de posar-los en práctica. Tots els principis s'aplicaran 
de la mateixa manera i sense reserves, i cadascun s'interpretará tenint en 
compte els altres. Aquests principis formen la base de les nostres relacions. 

De conformitat amb les nostres obligacions en virtut de la Carta de les 
Nacions Unides i amb els compromisos contrets conforme a l'Acta Final 
d'Hélsinki, renovem la nostra fermesa d'abstenir-nos de recorrer a l'ame-
naga o a Tus de la torga contra la integritat territorial o a la independencia 
política de qualsevol Estat, o d'actuar de qualsevol altra manera incompati-



ble amb els principis i propósits deis dits documents. Recordem que la 
inobservanga de les obligacions contretes en virtut de la carta de les 
Nacions Unides constitueix una violació del dret internacional. 

Reafirmem el nostre compromís d'acordar les controvérsies per mitjans 
pacífics. Estem decidits a elaborar mecanismes per a la prevenció i solució 
de conflictes entre els estats participants. 

Finalitzada la divisió d'Europa, ens esforgarem per conferir una nova 
qualitat a les nostres relacions de seguretat, respectant plenament la lliber-
tat de cadascú d'escollir en aquesta materia. La seguretat és indivisible i la 
seguretat de cada Estat participant está inseperablement vinculada a la de 
tots els altres. Per consegüent, ens comprometem a cooperar en l'enforti-
ment de la confianga i la seguretat entre nosaltres i a fomentar el control de 
les armes i el desarmament. 

Ens felicitem de la declaració conjunta de vint-i-dos estats sobre la millo-
ra de les seves relacions. 

Les nostres relacions es basaran en la nostra comuna adhesió ais valors 
democrátics i ais drets humans i Ilibertats fonamentals. Estem convenguts 
que, per enfortir la pau i la seguretat entre els nostres estats, son indispen
sables el progrés de la democracia i el respecte i l'exercici efectius deis 
drets humans. Reafirmem la igualtat de drets deis pobles i els seu dret a 
1'autodeterminació de conformitat amb la carta de les Nacions Unides i amb 
les normes pertinents del dret internacional, incloses les que fan referencia 
a la integritat territorial deis estats. 

Estem decidits a incrementar les consultes polítiques i a ampliar la coo
perado per resoldre els problemes económics, socials, mediambientals, 
culturáis i humanitaris. Aquesta resolució comuna i la nostra creixent inde
pendencia ajudaran a superar la desconfianga existent durant decennis, a 
incrementar l'estabilitat i a edificar una Europa unida. 

Volem que Europa sigui font de pau, oberta al diáleg i a la cooperado 
amb d'altres paisos, propicia ais intercanvis i interessada en la recerca de 
respostes comunes ais reptes del futur. 

Seguretat 

La consolidado de la democracia i la millora de la seguretat afavoriran 
les relacions amistases entre nosaltres. 

Ens felicitem de la firma del Tractat sobre Forces Armades Conven
cional a Europa per vint-i-dos estats participants, que portará a reduir els 

226 



nivells de les forces armades. Donem suport a Fadopció d'un nou i important 
conjunt de mesures destinades a fomentar la confianga i la seguretat que 
portaran a incrementar la transparencia i la confianga entre tots els estats 
participants. Aquests son passos importants cap a l'increment de restabilitat 
i la seguretat a Europa. 

La reducció sense precedents de les forces armades resultant del Trac-
tat sobre Forces Armades Convencionals a Europa, junt amb els nous en-
focaments en materia de seguretat i de cooperació dins del procés de la 
CSCE, duran a una nova percepció de la seguretat a Europa, i a una nova 
dimensió en les nostres relacions. En aquest context, reconeixem plena-
ment la llibertat deis estats d'escollir els seus propis acords en materia de 
seguretat. 

Unítat 

Europa, sencera i lliure, demana un nou comengament. Convidem els 
nostres pobles perqué s'uneixin en aquest gran afany. 

Prenem nota amb gran satisfacció del tractat relatiu a l'acord final 
amb Alemanya, signat a Moscou el 12 de setembre de 1990, i ens felici-
tem sincerament que el poblé alemany s'hagi unit per formar un sol Estat 
conforme ais principis de l'Acta Final de la Conferencia sobre la 
Seguretat i la Cooperació a Europa i de pie acord amb els seus veíns. 
L'establiment de la unitat nacional d'Alemanya és una important contri-
bució a un ordre de pau, just i durable, per a una Europa unida i de
mocrática, conscient de la seva responsabilitat quant a estabilitat, pau i 
cooperació. 

La participado d'estats tant de FAmérica del Nord com d'Europa és una 
característica fonamental de la CSCE; aquesta participado és en la base 
deis seus guanys passats i és essencial per el futur del procés de la CSCE. 
Una adhesió permanent a valors compartits i el nostre llegat comú son els 
vineles que ens uneixen. Amb tota la rica diversitat de les nostres nacions, 
estem units en el nostre compromís d'ampliar la nostra cooperació en tots 
els camps. 

Els reptes que afrontem només poden superar-se per mitjá de Facció co
muna, la cooperació i la solidaritat. 
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La CSCE i el món 

El destí de les nostres nacions está lligat al de totes les altres. Donem pie 
suport a les Nacions Unides i a la intensificado de la seva funció de fona-
ment de la pau, la seguretat i la justicia internacionals. Reafirmem el nostre 
compromís envers els principis i proposits de les Nacions Unides enunciats 
a la Carta i condemnem tota violado d'aquests principis. Reconeixem amb 
satisfacció el creixent paper de les nacions Unides en els assumptes mun-
dials i la seva creixent eficacia, afavorida per la millora de les relacions en
tre els nostres estats. 

Conscients de les desesperades necessitats que afligeixen gran part del 
món, ens comprometem a la solidaritat amb tots els altres paísos. Per tant, 
fem avui des de París una crida a totes les nacions del món. Estem dispo-
sats a unir-nos amb tots i cadascun deis estats, per desplegar esforgos co
rrí uns en pro de la protecció i l'avang d'aquesta comunitat de valors humans 
fonamentals. 

PAUTES PER AL FUTUR 

Partint del nostre ferm compromís d'aplicar plenament tots els principis i 
disposicions de la CSCE, ara decidim donar un nou impuls a un desenvolu-
pament equilibrat i general de la nostra cooperació per tal de respondre a 
les necessitats i aspiracions deis nostres pobles. 

Dimensió humana 

Declarem que el nostre respecte pels drets humans i les llibertats fona
mentals és irrevocable. Aplicarem plenament, i desenvoluparem, les dispo
sicions referents a la dimensió humana de la CSCE. 

Basant-nos en el document de la reunió de Copenhaguen de la con
ferencia sobre la Dimensió Humana, cooperarem per enfortir les institucions 
democrátiques i fomentar raplicació de l'Estat de dret. Amb aquesta finalitat, 
decidim celebrar un seminari d'experts, a Oslo, del 4 al 15 de novembre de 
1991. 

Decidits a promoure la valuosa aportado de les minories nacionals en la 
vida de les nostres societats, ens comprometem a millorar mes la situado. 
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Reafirmem la nostra profunda convicció que les relacions amistoses entre 
els nostres pobles, com també la pau, la justicia, Pestabilitat i la democracia, 
exigeixen que la identitat étnica, cultural, lingüistica i religiosa de les miño
nes nacionals sigui protegida, i que es crein les condicions per promoure 
aquesta identitat. Declarem que les qüestions relacionades amb les miño
nes nacionals només poden resoldre's satisfactóriament en un marc polític 
democrátic. Reconeixem també que els drets de les persones pertanyents a 
les minories nacionals han de ser plenament respectáis com a part deis 
drets humans universals. Conscients de la urgent necessitat d'incrementar 
la cooperado peí que fa a aixó, com també d'una millor protecció de les mi
nories nacionals, decidim convocar una reunió d'experts sobre les minories 
nacionals, que se celebrará a Ginebra de P1 al 19 de julio) de 1991. 

Expressem la nostra determinado de combatre totes les formes d'odi ra
cial i étnic, antisemitisme, xenofobia i discriminació contra qualsevol perso
na, com també la persecució per raons religioses i ideológiques. 

De conformitat amb els compromisos que hem contret a la CSCE, re
marquen! que la llibertat de circulado i de contactes entre els nostres ciuta-
dans, com també la lliure circulado d'informació i d'idees, son essencials 
per al manteniment i el desenvolupament de societats lliures i de cultures 
prosperes. Acollim amb satisfacció la intensificació del turisme i de les visi
tes entre els nostres paísos. 

El mecanisme de la dimensió humana ha demostrat la seva utilitat, i, en 
conseqüéncia, estem decidits a ampliar-lo per incloure nous procediments 
que comportin, entre d'altres coses, servéis d'experts o una llista de perso-
nalitats eminents amb experiencia en les qüestions deis drets humans que 
poguessin suscitar-se en el marc del mecanisme. Proporcionarem en el 
marc del mecanisme persones que intervinguin en la protecció d'aquests 
drets. Per consegüent, ens proposem continuar desenvolupant els nostres 
compromisos peí que fa a aixó, en particular en la reunió de Moscou de la 
conferencia sobre la Dimensió Humana, sense prejudici de les obligacions 
contretes en virtut d'instruments internacionals existents en els quals puguin 
ser part els nostres estats. 

Reconeixem la important contribució del Consell d'Europa a la promoció 
deis drets humans i deis principis de la democracia i de l'Estat de dret, com 
també al desenvolupament de la cooperado cultural. Celebrem les mesures 
preses per diferents estats participants amb vista a ingressar en el Consell 
d'Europa i a adherir-se a la Convenció Europea sobre Drets Humans. 
Celebrem així mateix que el Consell d'Europa estigui disposat a posar la 
seva experiencia a disposició de la CSCE. 



Seguretat 

El canviant panorama polític i militar d'Europa obre noves possibilitats 
d'esforgos comuns al camp de la seguretat militar. 

Construirem sobre la base deis importants éxits assolits en el Tractat so
bre Forces Armades Convencionals a Europa i en les Negociacions sobre 
Mesures Destinades a Fomentar la Confianga i la Seguretat. Ens compro-
metem a continuar les negociacions MFCS, amb el mateix mandat, i a trac-
tar de concloure-les no mes tard de la reunió de continurtat de la CSCE 
que ha de celebrar-se a Helsinki el 1992. Així mateix, acollim amb satis-
facció la decisió deis estats participants interessats a continuar la negocia
do FACE amb el mateix mandat i tractat de concloure-la no mes tard de la 
reunió de continurtat de Helsinki. Després d'un període reservat per a pre-
paratius nacionals, considerem amb satisfacció la perspectiva d'una coo
perado mes estructurada en materia de seguretat, entre tots els estats par
ticipants en la CSCE, i de la celebrado de discussions i consultes entre els 
trenta-quatre estats participants encaminades a establir el 1992, a partir de 
la finalització de la reunió de continurtat d'Hélsinki, noves negociacions so
bre desarmament i foment de la confianga i la seguretat obertes a tots els 
estats participants. 

Demanem que acabi al mes aviat posible el conveni relatiu a una prohi
bido de les armes químiques que permeti una verificado efectiva i que siguí 
global i exhaustiva, i ens proposem ser signataris origináis d'aquest. 

Reafirmem la importancia de la iniciativa deis Cels Oberts i demanem 
que les negociacions es duguin a bon terme al mes aviat possible. 

Si bé Pamenaga de conflicte a Europa ha disminuít, d'altres perills ame
nacen Pestabilitat de les nostres societats. Estem decidits a cooperar en la 
defensa de les institucions democrátiques contra activitats que violen la in-
dependécia, la igualtat sobirana o la integritat territorial deis estats partici
pants. Entre elles s'inclouen les activitats il-legáis que impliquen coerció, 
subversió i pressió des de Pexterior. 

Condemnem sense reserves, per crimináis, tots els actes, métodes i 
practiques del terrorisme, i expressem la nostra determinado de treballar 
en pro de la seva eradicació tant bilateralment com mitjangant la coopera
do multilateral. Així mateix, ens unirem per combatre el tráfic il-lícit d'es-
tupefaents. 

Conscients del fet que l'acord de les controvérsies per mitjans pacífics és 
un complement essencial del deure deis estats d'abstenir-se de recorrer a 
l'amenaga o a Tus de la forga, ja que ambdós factors son essencials per al 

230 



manteniment i la consolidació de la pau i la seguretat internacionals, procu-
rarem no tan sois trobar maneres efectives d'impedir, per mitjans polítics, 
els conflictes que encara es poguessin plantejar, sino també definir, de con-
formitat amb el Dret internacional, mecanismes apropiats per a la solució 
pacífica de les controvérsies que poguessin sorgir. Per conseqüent, ens 
comprometem a buscar noves formes de cooperació en aquesta esfera, en 
particular una serie de métodes per a Pacord de controvérsies per mitjans 
pacífics, inclosa la participado obligatoria d'un tercer. Recalquem que, en 
aquest context, ha d'aprofitar-se plenament Poportunitat que brinda la reunió 
sobre l'acord de controvérsies per mitjans pacífics que ha de celebrar-se a 
La Valetta, al principi de 1991. El Consell de Ministres d'Afers Estrangers 
prendrá en considerado Nnforme de la reunió de la Valetta. 

Cooperació económica 

Subratllem que la cooperació económica basada en Peconomia de mer-
cat constitueix un element essencial de les nostres relacions i coadjuvará la 
construcció d'una Europa próspera i unida. Les institucions democrátiques i 
la llibertat económica fomenten el progrés económic i social, com es reco-
neix en el Document de la Conferencia de Bonn sobre Cooperació 
Económica, ais resultats del qual donem suport. 

Remarquem que la cooperació en els camps de Peconomia, la ciencia i 
la tecnología és ara un pilar important de la CSCE. Els estats participants 
haurien d'examinar periódicament els progressos realitzats i donar nous im
pulsos en aquests camps. 

Estem convenguts que s'ha d'ampliar la nostra cooperació económica 
general, encoratjar la lliure empresa i incrementar i diversificar el comerg 
conforme a les regles del GATT. Promourem la justicia i el progrés socials i 
augmentarem el benestar deis nostres pobles. En aquest context reconei-
xem la importancia de comptar amb polítiques efectives per abordar el pro
blema de la desocupado. 

Reafirmem la necessitat de continuar donant suport ais paísos democrá-
tics en transido cap a Pestabliment de Peconomia de mercat i la creado 
d'una base per al creixement económic i social autosostingut, com ja ha co-
mengat a fer el grup de vint-i-quatre paísos. Remarquem també la necessi
tat d'incrementar la integrado d'aquests paísos en el sistema económic i fi-
nancer internacional, que comporta Pacceptació no tan sois d'avantatges, 
sino també d'obligacions. 
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Considerem que, en donar creixent importancia a la cooperado econó
mica en el marc de procés de la CSCE, han de tenir-se en compte els inte-
ressos deis estats participants en vies de desenvolupament. 

Recordem el vincle existent entre el respecte i la promoció deis drets hu-
mans i les llibertats fonamentals, d'una banda, i el progrés científic, de Pal-
tra. La cooperado en el camp de la ciencia i la tecnología complirá una fun
dó essencial en el desenvolupament económic i social. Per tant, ha 
d'evolucionar tendint al fet que es comparteixin en major grau la informació 
i els coneixements científics i tecnológics apropiats amb la intenció d'omplir 
la bretxa existent entre els estats participants. Animem també els estats par
ticipants perqué treballin units per desenvolupar els recursos humans i Pes-
perit de lliure empresa. 

Estem disposats a proporcionar l'impuls que calgui a la cooperado entre 
els nostres estats en els camps de Penergia, el transpon i el turisme amb 
vista al desenvolupament económic i social. Celebrem en particular l'adop-
ció de mesures practiques per crear condicions óptimes per al desenvolu
pament económic i racional deis recursos energétics, tenint degudament en 
compte les consideracions mediambientals. 

Reconeixem Pimportant paper de la Comunitat Europea en el desenvolu
pament polític i económic d'Europa.Organitzacions económiques interna-
cionals com la Comissió Económica per a Europa de les Nacions Unides 
(CEPE-NU), les institucions de Bretton Woods, l'Organització de 
Cooperado i Desenvolupament Económics (OCDE), PAssociació Europea 
de Lliure Intercanvi (EFTA) i la Cambra de Comerg Internacional (CCI) de-
senvolupen també una tasca tmportant en el foment de la cooperado 
económica, tasca que contraurá un major relleu amb Pestabliment del Banc 
Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD). Recalquem la ne-
cessitat d'una coordinado efectiva de les activitats d'aquests organismes 
per a Passoliment deis nostres objectius i remarquem que cal trabar méto-
des perqué tots els nostres estats prenguirí part en aqüestes activitats. 

Medi ambient 

Reconeixem la urgent necessitat d'abordar els problemes del medi am
bient i la importancia que teñen, en aquesta esfera, els esforgos individuáis 
i cooperatius. Ens comprometem a intensificar els nostres esforgos per pro-
tegir i millorar el nostre medi ambient per tal de restablir i mantenir un equi-
libri ecológic racional en Patmosfera, en Paigua i en els sois. Per tant, estem 
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decidits a aprofitar plenament la CSCE com a marc per a la formulado de 
compromisos i objectius mediambientals comuns, i a continuar així la tasca 
exposada en l'informe de la Reunió de Sofia sobre la Protecció del Medi 
Ambient. 

Senyalem l'important paper d'una societat ben informada per fer possible 
que el públic i els individus prenguin iniciatives per millorar el medi ambient. 
Amb aquest fi, ens comprometem a promoure la mentalització i l'educació 
del públic en materia de medi ambient, com també la informado pública so
bre l'impacte mediambiental de les polítiques, projectes i programes. 

Considerem prioritáriament la introducció de tecnología neta i d'escassos 
desfets, i som conscients de la necessitat de donar suport ais paísos que no 
compten encara amb mitjans propis per a l'adopció de mesures escaients. 

Remarquem que les polítiques mediambientals han de recolzar-se en 
mesures legislatives i estructures administrativos escaients per aconseguir 
la seva aplicació efectiva. 

Assenyalem la necessitat de noves mesures que prevegin l'avaluació 
sistemática de l'acomplimént deis compromisos ja existents i, també, d'ela-
borar compromisos mes ambiciosos peí que fa a la notificació i a l'intercan-
vi d'informació sobre l'estat del medi ambient i els riscos mediambientals 
potenciáis. Així mateix, ens felicitem per la creació de l'Agéncia Europea del 
Medi Ambient (EFA). 

Acollim de grat les activitats operatives, els estudis orientats a la solució 
de problemes i els exámens de les polítiques que es duen a terme en di
versos organismes internacionals que s'ocupen de la protecció del medi 
ambient, com ara el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient 
(PNUMA), la Comissió Económica per a Europa de les Nacions Unides 
(CEPE-NU) i POrganització de Cooperado i Desenvolupament Económic 
(OCDE). Assenyalem la necessitat de reforgar la seva cooperació, i la seva 
coordinado eficient. 

Cultura 

Reconeixem la contribució essencial de la nostra cultura europea comu
na i deis nostres valors compartits a la superado de la divisió del continent. 
Per tant, subratllem la nostra adhesió a la llibertat creadora i a la protecció i 
el foment del nostre patrimoni cultural espiritual en tota la seva riquesa í di-
versitat. 

Davant els canvis recents que hi ha hagut a Europa, assenyalem la gran 
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importancia del Simposi de Cracovia i esperem amb interés l'examen que ha 
de fer de les dues pautes per a la intensificació de la cooperado en el camp 
cultural. Invitem el Consell d'Europa perqué contribueixi en aquest simposi. 

Per fomentar una major familiarització mutua entre els nostres pobles, 
propugnem l'establiment de centres culturáis en ciutats d'altres estats parti-
cipants, com també l'augment de la cooperado en el camp audio-visual i un 
mes ampli intercanvi en materia de música, teatre, literatura i art. 

Decidim dur a terme, en les nostres polítiques nacionals, esforgos espe
ciáis per fomentar una millor comprensió comuna, en particular entre la jo-
ventut, mitjangant els intercanvis culturáis, la cooperado en tots els camps 
de l'educació i, mes específicament, mitjangant l'ensenyament general i 
professional en els idiomes d'altres estats participants. Ens proposem con
siderar els primers resultats d'aquesta acció a la reunió de continuítat 
d'Hélsinkide1992. 

Treballadors migrants 

Reconeixem que les qüestions relatives ais treballadors migrants i les se-
ves famílies que resideixen legalment en el país d'acollida teñen no sola-
ment aspectes económics, culturáis i socials, sino també dimensió humana. 
Reagfirmem que la protecció i la promoció deis seus drets, com també 
Pacompliment de les obligacions internacionals pertinents, son objecte de la 
nostra comuna preocupado. 

Regió de ia Mediterránia 

Considerem que els fonamentals canvis polítics esdevinguts a Europa 
afecten positivament la regió de la Mediterránia. Així dones, continuarem 
esforgant-nos per reforgar la seguretat i la cooperado a la regió de la 
Mediterránia com a factor important per a l'estabilitat d'Europa. Acollim de 
grat l'informe de la Reunió sobre la Regió de la Mediterránia de Palma de 
Mallorca, ais resultats de la qual tots donem suport. 

Ens inquieten les continúes tensions que es manifesten a la regió, i re-
novem la nostra determinació d'intensificar els esforgos encaminats cap a 
l'obtenció, per mitjans pacífics, de solucions justes, viables i duradores, ba-
sades en el respecte deis principis de l'Acta Final, ais crucials problemes 
pendents. 
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Desitgem promoure la creació de condicions propicies a un desenvolupa-
ment harmonios i a una diversificado de les relacions amb els estats medi-
terranis o participants. Es procurará intensificar la cooperado amb aquests 
estats per tal de fomentar el desenvolupament económic i social i, amb aixó, 
reforgar Pestabilitat a la regió. Amb aquesta finalitat, ens esforgarem, junta-
ment amb aquests paisos, per assolir una reducció considerable del desni-
vell existent quant a prosperitat entre Europa i els seus veíns mediterranis. 

Organitzacions no governamentals 

Recordem l'important paper que, en relació amb Péxit deis objectius de la 
CSCE, han dut a terme les organitzacions no governamentals, com també 
les persones i els grups religiosos i d'altre taranná, i facilitarem mes les se-
ves activitats per a l'acompliment d'aquests compromisos de la CSCE pels 
estats participants. Aqüestes organitzacions, grups i persones han de parti
cipar de manera adequada en les activitats i noves estructures de la CSCE 
per dur a terme les seves importants tasques. 

NOVES ESTRUCTURES IINSTITUCIONS DEL PROCÉS DE LA CSCE 

Els nostres esforgos per consolidar el respecte deis drets humans, la de
mocracia i l'Estat de dret, enfortir la pau i per promoure la unitat a Europa 
exigeixen una nova qualitat de diáleg polític i cooperado i, per consegüent, 
el desenvolupament de les estructures de la CSCE. 

És de primordial importancia la intensificació de les nostres consultes a 
tots els nivells per donar forma a les nostres relacions futures. Amb aques
ta finalitat, decidim el següent: 

• Nosaltres, els caps d'Estat o de Govern, ens tornarem a reunir a 
Helsinki amb motiu de la reunió de continuTtat de la CSCE el 1992. Després 
d'aixó, ens reunirem en ocasió de subsegüents reunions de continuTtat. 

• Els nostres ministres d'Afers Estrangers es reunirán regularment, com 
a Consell, almenys un cop l'any. Aqüestes reunions constituirán el fórum 
central per a consultes polítiques dins del procés de la CSCE. El Consell 
examinará qüestions relatives a la Conferencia sobre la Seguretat i la 
Cooperació a Europa i adoptará decisions escaients. 
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• La primera reunió del Consell tidrá lloc a Berlín. 
• Un Comité d'Alts Funcionaris prepara les reunions del Consell i execu-

tará les seves decisions oportunes, fins i tot en forma de recomanacions al 
Consell. 

• Per discutir qüestions d'urgent preocupado podran convenir-se reu
nions addicionals deis representarte deis estats participants. 

• El Consell examinará l'evolució de les disposicions relatives a la cele-
bracio de reunions del Comité d'Alts Funcionaris en situacions d'emérgen-
cia. 

• Els estats participants també podran convenir reunions de ministres 
d'altres departaments. 

• Per tal de proporcionar suport administratiu a aqüestes consultes, es-
tablim una secretaria a Praga. 

• Com a regla general, se celebraran cada dos anys reunions de conti-
nüitat deis estats participants, per tal que aquests puguin fer balang de 
l'evolució duta a terme, examinar l'aplicació deis seus compromisos i consi
derar nous passos en el procés de la CSCE. 

• Decidim crear un Centre de Prevenció de Conflictes amb seu a Viena 
per tal d'ajudar el Consell a reduir el risc de conflictes. 

• Decidim establir una Oficina pro Eleccions Lliures, amb seu a Varsóvia, 
per facilitar els contactes i l'intercanvi d'informació sobre les eleccions que 
se celebrin en els estats particpants. 

• Reconeixem l'important paper que els parlamentaris puguin dur a ter
me en el procés de la CSCE i demanem una participado parlamentaria mes 
gran a la CSCE, en particular mitjangant la creació d'una assemblea parla
mentaria de la CSCE, integrada per parlamentaris de tots els estats partici
pants. Amb aquest fi, instem perqué s'entaulin contactes a nivell parlamen
tan per discutir Testera d'activitats, els métodes de treball i les normes de 
procediment d'aquesta estructura parlamentaria de la CSCE aprofitant Pex-
periéncia existent i la tasca ja empresa en aquest camp. 

• Demanem ais nostres ministres d'Afers Estrangers que examinin 
aquest assumpte amb motiu de la seva primera reunió com a Consell. 

• • • 

Les modalitats de procediment i d'organització relatives a algunes de les 
disposicions contingudes a la Carta de París per a una nova Europa figuren 
en el Document Suplementari que s'adopta junt amb la Carta de París. 

Confirmem al Consell les ulteriors mesures necessáries per garantir l'apli-
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cació de les decisions que figuren en aquest document i al Document Suple
mentaria i l'examen de noves mesures per a l'enfortiment de la seguretat i la 
cooperació a Europa. El Consell podrá adoptar qualsevol esmena que con-
sideri escaient al document suplementari. 

• • • 

L'original de la carta de París per a una nova Europa, redactat en ale-
many, anglés, espanyol, francés, italiá i rus, es lliurará al Govern de la 
República Francesa, que el conservará en els seus arxius. Cadascun deis 
estats participants rebrá del Govern de la República Francesa un exemplar 
conforme de la carta de París. 

El text de la Carta de París es publicará a cada Estat participant, que el 
difondrá i donará a conéixer amb l'amplitud mes gran possible. 

Es demana al Govern de la República Francesa que transmeti al secre
tan general de les Nacions Unides el text de la Carta de París per a una 
nova Europa, que no s'ha de registrar en virtut de les disposicions de Parti-
cle 102 de la Carta de les Nacions Unides, per tal d'enviar-lo a tots els 
membres de Porganització com a document oficial de les Nacions Unides. 

També es demana al Govern de la República Francesa que transmeti el 
text de la Carta de París a totes les altres organitzacions internacionals ci-
tades al text. 

A fe de tot aixó, nosaltres, els sotascrits, Alts Reprentants deis estats 
participants, conscients de Pait significat poiític que atorguem ais resultats 
de la reunió cimera i declarant que estem determinats a actuar d'acord amb 
les disposicions que hem adoptat, signem al peu: 

Paísos signataris de la Carta 

Alemanya, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Espanya, 
EUA, Finlandia, Grecia, Hongria, Irlanda Islándia, Italia, lugoslávia, Liechten-
stein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noruega, Paísos Baixos, Polonia, 
Portugal, Regne Unit, República Federativa Txeca i Eslovaca, Romanía, 
San Marino, Santa Seu, Suécia, Turquía, Unió de Repúbliques Socialistes 
Soviétiques i Xipre. 
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7. TÍTOL V (DISPOSICIONS RELATIVES A LA POLÍTICA EXTERIOR 
I DE SEGURETAT COMUNA) DEL TRACTAT D'UNIÓ EUROPEA 
SIGNAT PELS DOTZE PAISOS MEMBRES DE LA COMUNITAT 
EUROPEA (TEXT INTEGRE) 

Maastricht, 7 de febrer de 1992 

Article J. S'estableix una política exterior i de seguretat comuna que es 
regirá per les disposicions següents: 

Article J.1. 1. La Unió i els estats membres definirán i realitzaran una 
política exterior i de seguretat comuna, que es regirá per les disposicions 
d'aquest títol i abastará tots els ámbits de la política exterior i de seguretat. 

2. Els objectius de la política exterior i de seguretat comuna son els se
güents: 

— la defensa deis valors comuns, deis interessos fonamentals i de la in
dependencia de la Unió; 

— I'enfortiment de la seguretat de la Unió i deis seus Estats membres en 
totes les seves formes; 

— el manteniment de la pau i renfortiment de la seguretat internacional, 
de conformitat amb els principis de la carta de les Nacions Unides, amb els 
principis de l'Acta Final d'Hélsinki i amb els objectius de la Carta de París; 

— el foment de la cooperació internacional; 
— el desenvolupament i la consolidació de la democracia i de l'Estat de 

dret, com també el respecte deis drets humans i de les llibertats fonamentals. 
3. La Unió perseguirá aquests objectius per mitjá de: 
— la instaurado d'una cooperació sistemática entre els Estats membres 

per al desenvolupament d'una política, de conformitat amb les disposicions 
del'article J.2. 

— el desenvolupament gradual, de conformitat amb les disposicions de 
i'article J.3, d'accions comunes en els ámbits en els quals els Estats mem
bres teñen interessos importants en comú. 

4. Els estats membres donaran suport activament i sense reserves a la 
política exterior i de seguretat de la Unió, amb esperit de lleíaltat i solidaritat 
mutua. Els Estats membres s'abstindran de tota acció contraria ais interes
sos de la Unió o que pugui perjudicar la seva eficacia com a forga cohesio
nada en les relacions internacionals. El Consell vetllará perqué es respectin 
aquests principis. 
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Article J.2. 1. Els Estats membres s'informaran mútuament i es con
centraran a l'interior del Consell sobre qualsevol qüestió de política exterior 
i de seguretat que revesteixi un interés general, per tal de garantir que la 
seva influencia combinada s'exerceixi de la manera mes eficag mitjangant 
una acció concertada i convergent. 

2. Quan ho consideri necessari, el Consell definirá una posició comuna. 
Els Estats membres vetllaran per la conformitat de les seves polítiques 

nacionals amb les posicions comunes. 
3. Els Estats membres coordinaran la seva acció en les organitzacions 

internacionals i en ocasió de les conferencies internacionals. Els estats 
membres defensaran en aquests fórums les posicions comunes. 

En les organitzacions internacionals i en les conferencies internacionals 
en qué no participin tots els Estats membres, els que hi participin defensa
ran les posicions comunes. 

Article J.3. El procediment per adoptar una acció comuna en els ámbits 
de política exterior i de seguretat será el següent: 

1. Basant-se en orientacions generáis del Consell Europeu, el Consell 
decidirá que una qüestió de política exterior i de seguretat siguí objecte 
d'una acció comuna. 

Quan el Consell aprovi el principi d'una acció comuna, en fixará l'abast 
precís, els objectius generáis i específics que la Unió s'assigni en dur-la a 
terme, com també els mitjans, els procediments, les condicions i, si cal, el lí-
mit temporal aplicables a la seva execució. 

2. Quan adopti l'acció comuna i en qualsevol fase del desenvolupament 
d'aquesta, el Consell determinará les matéries sobre les quals les decisions 
s'hagin de prendre per majoria qualificada. 

Per a les decisions del Consell que requereixin majoria qualificada en 
aplicació del primer parágraf, els vots deis membres es ponderaran d'acord 
amb el que es disposa a l'apartat 2 de l'article 148 del Tractat constitutiu de 
la Comunitat Europea i els acords es consideraran adoptats sempre que 
reuneixin almenys cincuanta-quatre vots que expressín el vot favorable d'al-
menys vuit membres. 

3. Si es produís un canvi de circumstáncies amb clara incidencia sobre 
un assumpte objecte d'una acció comuna, el Consell revisará els principis i 
objectius de la dita acció i adoptará les decisions necessáries. L'acció co
muna es mantindrá mentre el Consell no s'hagi pronuncia! 

4. Les accions comunes serán vinculants per ais Estats membres en 
l'adopció de les seves posicions i en el desenvolupament de la seva acció. 
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5. Quan existeixi qualsevol pía per adoptar una posició nacional o em-
prendre una acció comuna, es proporcionará informació en un termini que 
permeti, si cal, una concertado previa a Anterior del Consell. Uobligació 
d'informació previa no s'aplicara a les mesures que constitueixin una mera 
transposició a l'ámbit nacional de les decisions del Consell. 

6. En cas d'imperiosa necessitat derivada de Pevolució de la situado i a 
falta d'una decisió del Consell, els Estats membres podran adoptar amb 
carácter d'urgencia les mesures necessáries, tenint en compte els objectius 
generáis de l'acció comuna. L'Estat membre de qué es tracti informará el 
Consell immediatament d'aquestes mesures. 

7. Cas que un Estat membre tingui dificultats importants per aplicar una 
acció comuna, sol-licitará al Consell que deliberi sobre aixó i busqui les so-
lucions adequades. Aqüestes solucions no podran ser contraríes ais objec
tius de l'acció ni disminuir la seva eficacia. 

Article JA 1. La política exterior i de seguretat comuna abastará totes 
les qüestions relatives a la seguretat de la Unió Europea, inclosa la definido 
en el futur, d'una defensa comuna. 

2. La Unió demana a la Unió Europea Occidental (denominada d'ara en-
davant "UEO"), que forma part integrant del desenvolupament de la Unió 
Europea, que elabori i posi en práctica les decisions i accions de la Unió 
que tinguin repercussions en l'ámbit de la defensa. El Consell, de comú 
acord amb les institucions de la UEO, adoptará les modalitats practiques 
necessáries. 

3. Les qüestions que tinguin repercussions en l'ámbit de la defensa i que 
es regeixin per aquest article no estaran sotmeses ais procediments que es 
defineixen en Tarticle J.3. 

4. D'acord amb aquest article, la política de la Unió no afectará el carác
ter específic de la política de seguretat i de defensa de determináis Estats 
membres, respectará les obligacions derivades per a determináis Estats 
membres del tractat de l'Atlantic Nord i será compatible amb la política co
muna de seguretat i de defensa establerta en aquest marc. 

5. Les disposicions d'aquest article no serán impediment per al desenvo
lupament d'una cooperado mes estreta entre dos o mes Estats membres a 
nivell bilateral, en el marc de la UED i de l'Alianga Atlántica, sempre que 
aquesta cooperado no contravingui ni obstaculitzi la que s'expressa en 
aquest títol. 

6. Per promoure l'objectiu d'aquest tractat, i tenint en compte la data límit 
de 1988 en el context de l'article 12 del Tractat de BrusseHes, les disposi-
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cions d'aquest article es podran revisar de conformitat amb el que es dispo
sa a l'apartat 22 de Partióle N, sobre la base d'un informe que el Consell pre
sentará al Consell Europeu el 1996 i que contindrá una avaluado deis pro-
gressos realitzats de ¡'experiencia adquirida fins a aquesta data. 

Article J.5. 1. En materia de política exterior i de seguretat comuna, la 
Presidencia assumirá la representado de la Unió. 

2. La Presidencia será responsable de l'execució de les accions comu
nes; en virtut d'aixó expressará en principi la posició de la Unió en les orga-
nitzacions internacionals i en les conferencies internacionals. 

3. En l'acompliment de les tasques esmentades en els apartáis 1 i 2, la 
Presidencia comptará amb Passisténcia, en el seu cas, de PEstat membre 
que hagi ocupat la presidencia anterior i del que ocupi la següent. La co-
missió estará plenament associada a aqüestes tasques. 

4. Sense perjudici del que ha estat disposat en l'apartat 3 de Partióle J.2 
i en l'apartat 4 de Partióle J.3, els Estats membres representáis en organit-
zacions internacionals o en conferencies internacionals en les quals tots els 
Estats membres no ho estiguin, mantindran informáis els altres sobre qual-
sevol qüestió d'interés comú. 

Els Estats membres que també son membres del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides es concertaran entre ells i tindran cabalment infor-
mats els altres Estats membres. Els Estats membres que son membres per-
manents del Consell de Seguretat s'esforgaran, en l'acompliment de les se
ves funcions, per defensar les posicions i els interessos de la Unió, sense 
perjudici de les responsabilitats que els incumbeixin en virtut de les disposi-
cions de la Carta de les Nacions Unides. 

Articles J.6. Les missions diplomátiques i consulars deis Estats mem
bres i les delegacions de la Comissió en els tercers paísos i en les con
ferencies internacionals, com també les seves representacions davant les 
organitzacions internacionals, cooperaran per garantir el respecte i l'execu
ció de les posicions comunes i de les accions comunes adoptades peí 
Consell. 

Intensificaran la seva cooperació intercanviant informació, procedint a 
valoracions comunes i contribuint a l'execució de les disposicions expres-
sades en Particle 8C del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. 

Article J- 7. La Presidencia consultará amb el Parlament Europeu sobre 
els aspectes principáis i les opcions básiques de la política exterior i de se-
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guretat comuna i vetllará perqué es tinguin degudament en compte les opi-
nions del Parlament Europeu. La Presidencia i la Comissió mantindran re-
gularment informat el Parlament Europeu sobre el desenvolupament de la 
política exterior i de seguretat de la Unió. 

El parlament Europeu podrá dirigir preguntes o formular recomanacions 
al Consell. Cada any procedirá a un debat sobre els progressos realitzats 
en el desenvolupament de la política exterior i de seguretat comuna. 

Article J.8. 1. El Consell Europeu definirá els principis i les orientacions 
generáis de la política exterior i de seguretat comuna. 

2. Basant-se en orientacions generáis del Consell Europeu, el Consell 
prendrá les decisions necessáries per definir i executar la política exterior i 
de seguretat comuna. Vetllará per la unitat, la coherencia i l'eficácia de Pac-
ció de la Unió. 

El Consell decidirá per unanimitat, excepte per a les qüestions de proce-
diment i per al cas expressat en el punt 2 de Partióle J.3. 

3. Qualsevol Estat membre o la Comissió podrá plantejar al Consell 
qualsevol qüestió relacionada amb la política exterior i de seguretat comuna 
i presentar propostes al Consell. 

4. En els casos que requereixin una decisió rápida, la Presidencia con
vocará, d'ofici o a petició de la Comissió o d'un Estat membre, una reunió 
extraordinaria del Consell, en un termini breu. 

5.Sense perjudici de les disposicions de Particle 151 del Tractat constitu-
tiu de la Comunitat Europea, un Comité Polític format pels directors polítics 
continuará la situado internacional en els ámbits que concerneixen la PESC 
i contribuirá a definir la política mitjangant l'emissió de dictámens dirigits al 
Consell, bé a instancia d'aquest o per propia iniciativa. Així mateix, supervi
sará Pexecució de les polítiques acordades, sense perjudici de les com-
peténcies de la Presidencia i de la Comissió. 

Article J.9. La comissió estará plenament associada ais treballs en 
Pámbit de la política exterior i de seguretat comuna. 

Article J.10. Quan, de conformitat amb el que ha estat disposat en Par
ticle J.4. es procedeixi a una eventual revisió de les disposicions relatives a 
la seguretat, la conferencia que es convoqui a aquest efecte estudiará tam
bé la necessitat d'efectuar altres modificacions en les disposicions relatives 
a la política exterior i de seguretat comuna. 
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Article J.11. 1. Les disposicions expressades en els articles 137, 138, 
139 a 142,146,147,150 a 153,157 a 163 i 217 del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea serán d'aplicació a les disposicions relatives a la políti
ca exterior i de seguretat comuna. 

2. Les despeses administratives que les disposicions relatives a la políti
ca exterior i de seguretat comuna ocasionin a les institucions aniran a ca
rree del pressupost de les Comunitat Europees. 

El Consell podrá igualment: 
ja sigui decidir per unanimitat que les despeses operatives ocasiona-

des per Pexecució de les disposicions abans citades vagin a carree del 
pressupost de les Comunitats Europees; en aquest cas s'aplicará el proce-
diment pressupostari previst en el Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea; 

ja sigui declarar que aqüestes despeses continúen anant a cárrer deis 
Estats membres, eventualment segons una clau de repartiment que haurá 
de determinar-se. 
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Llibres apareguts en aquesta coMeccio: 

«CRISI I ANTICRISI DE LA SOCIOLOGÍA» 
Esteban Pinilla de las Heras 
1987 

«LES SAL. A CATALUNYA» 
Raimon Bonal 
1987 

«LES ARMES DE LA DEMOCRACIA» 
Viceng Fisas 
1988 

«LLENGUA I JOCS OLÍMPICS» 
Rosa M. Chico i Noemí Ibáñez 
1988 

«MILITARITZACIÓ DE LA CIENCIA» 
Viceng Fisas 
1989 

«POBRESA I MARGINACIÓ» 
Joan Costa i Antoni Junyent 
1989 

«ELS INGRESSOS I LES DESPESES DEL 
SECTOR PUBLIC A CATALUNYA» 
Nuria Bosch, Antoni Castells i Mercé Costa 
1989 

«LA POLÍTICA CULTURAL EUROPEA» 
Jordi Berrio i altres 
1990 

> 

«DELINQUENCIA I DISSOCIALITAT» 
Lluís Ventosa 
1990 

«DEFENSA 2001» 
Viceng Fisas 
1990 

«CATALUNYA INDEPENDENT?» 
Antoni Estradé i Montserrat Treserra 
1990 

«SINDICALISME I CANVI SOCIAL 
A ESPANYA 1976-1988» 
Salvador Aguilar i altres (6 volums) 
1991 

«LA CULTURA DAVANT EL NOU 
Jordi Berrio i altres 
1991 

» 
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