eveniment

Cristian Diaconescu,

“Fără Schengen şi moneda euro,
Fost ministru de Externe şi de Justiţie şi actual şef
al Cancelariei Prezidenţiale, Cristian Diaconescu a
făcut – într-un interviu pentru Ziare.com, pe care îl
publicăm, în selecţie- o excelentă analiză a politicii
româneşti, cu implicaţiile sale externe, avertizând că
la Bruxelles pot fi luate decizii care ne pot pune cu
adevărat într-o situaţie umilitoare în raport cu UE
şi că ar fi bine să nu le testăm europenilor imaginaţia
din acest punct de vedere.
- În vara anului trecut, aveam deja un MCV
pozitiv, aveam un singur adversar explicit al
aderării la Spaţiul Schengen, Olanda, care
mai aştepta un al doilea MCV pozitiv. A venit
suspendarea, în toamnă Germania încă nu era
pe poziţii adverse şi iată-ne acum cu un curent
împotriva aderării Romaniei. Ce s-a întâmplat?
- Vă răspund cât se poate de concret. La data de
16 aprilie 2012, cu trei săptămâni înainte de căderea
Guvernului Ungureanu, ministrul de Externe german,
Guido Westerwelle, spunea: “România poate să conteze
pe sprijinul Germaniei pentru anularea dreptului de
veto în Schengen impus de Olanda şi Finlanda”. La data
de 3 aprilie 2012, la Bucureşti, în conferinţa de presă,
ministrul Afacerilor Europene al Finlandei, Alexander
Stuub, spunea:”Am împins discuţiile noastre către
acordul Schengen şi aş vrea să informez pe toată lumea că
Finlanda susţine aderarea României la spaţiul Schengen
în două etape. Am avut discuţii aprinse în Parlamentul
finlandez pe această temă, dar am căzut de acord că
trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru ca România
să devină membru Schengen”. Putem astăzi să punem
în paralel deciziile aceloraşi state: totul s-a schimbat la
180 de grade. Să-i explic şi lui Crin Antonescu de ce
sunt nervos. Pentru asta sunt nervos! Vorbim despre
state importante, cu capacitate decizională formidabilă,
ca Germania sau Olanda, state contributoare la UE, la
mecanismul Schengen de o manieră substanţială, doar
Olanda are PIB cât toate ţările UE venite din comunism.
Aceste state sunt interesate de modul în care România şi
Bulgaria sunt apte să genereze credibilitate, încredere. Nu
e vorba de o disponibilitate momentană a unui premier
sau ministru de Externe din Olanda, a unui cancelar care
ar trebui luat de cot şi rugat de preşedinte să schimbe o
decizie. Aceşti demnitari nici n-ar putea să facă ce li s-ar
cere, indiferent de disponibilitatea personală, pentru că e
o decizie instituţională luată pe baza unor elemente foarte
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