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Hoje, mais de 50 anos após ter começado, a integração regional na Europa é um sistema
complexo sem precedentes na história e sem rivais em outra parte do mundo contemporâneo:
uma revolução pacífica que mudou radicalmente a ordem econômica e política do continente
europeu.

Em sua essência, esse sistema europeu caracteriza-se por fronteiras abertas, gestão conjunta
(ou soberania compartilhada, se preferir) e democracia, bem como solidariedade entre seus
membros.

Em primeiro lugar e primordialmente, a integração européia pode ser vista como um sistema
altamente desenvolvido para a gestão de interdependência por meio de instituições e regras
comuns. Essa interdependência iniciou-se com o comércio e rapidamente se estendeu em
várias outras manifestações de interação entre fronteiras e intercâmbio em um continente
repleto de uma história longa e turbulenta, com recursos naturais relativamente escassos e
uma grande diversidade de culturas, tradições políticas e sistemas econômicos.
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Atualmente, o bem-estar
dos cidadãos europeus está

intimamente ligado a esse

sistema de interdependência

regional, e sua qualidade de vida

será cada vez maior em função

de sua liberdade para viajar,

estudar ou trabalhar em qualquer

localidade da União Européia, e
em que medida isso depende do

acesso a uma grande variedade

de bens e serviços e de uma

maior segurança, entre outros

fatores.

Vários aspectos da vida

cotidiana dos cidadãos europeus
dependem atualmente de

decisões tomadas além de suas

fronteiras nacionais, ainda que

com a participação de seus

representantes. Uma

característica fundamental da

integração européia foi a tentativa

de combinar a liberalização de

mercados e a eliminação de

barreiras nacionais em geral

com a implantação de regras e

instituições comuns - um novo

nível de governança, em termos

atuais. Isso é, afinal de contas,

aplicável apenas a países em que

o individualismo tenha dominado

por muito tempo pelas idéias de

bem público e em que o termo

"governo" não seja considerado

necessariamente um palavrão;

isso pode também ter algo a ver

com o fato de a Europa ser antiga

e muito populosa.

É claro que a interdependência

não é um fenômeno unicamente

europeu. Ela vem caracterizando

cada vez mais as relações

internacionais nas últimas

décadas e tornou-se ainda mais

acelerada recentemente, na era

da globalização. Entretanto, em

vários casos, a interdependência

na Europa é (ainda?)

significativamente diferente do

que se encontra em nível global

em pelo menos dois aspectos

principais - a intensidade e a

governança - que geralmente

se reforçam mutuamente.

A concentração regional

do intercâmbio econômico

é bastante acentuada na Europa

e está intimamente ligada a um

sistema de normas e

regulamentos que governam esse

intercâmbio. Isso se aplica a

quase todos os aspectos do

comércio, embora bem menos

aos mercados financeiros, nos

quais as tendências regionais

se fundem com o global.

A integração regional serviu de

instrumento de desenvolvimento

econômico, de catalisador para

a modernização e de aparato de

convergência em prol dos países

menos desenvolvidos do

continente europeu. Isso reduziu

a distância geográfica, política

e cultural entre os centros e a

periferia. E o desenvolvimento

econômico, aliado à

modernização, ainda está

ajudando a fortalecer as novas

instituições democráticas em

países recém-saídos de um

longo período de autoritarismo

e totalitarismo. Eles são parte

integrante do que geralmente

é denominado de processo

de "europeização". Essas

considerações também ajudam

a explicar porque os países da

periferia geralmente têm uma

imagem mais promissora da

União Européia, pelo menos

a que eles conhecem até hoje,

apesar de o desafio do ajuste

ter sido bem maior na periferia

do que no centro.

Tal fato certamente contribuiu

para o aparecimento gradual de

Uma característica
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a tentativa de combinar
a liberalização de
mercados e a eliminação
de barreiras nacionais
com a implantação de
regras e instituições
comuns
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A integração européia
está centrada em
sistemas democráticos
e no princípio da livre
associação: nenhum
país foi obrigado a se
unir ou a ser contra o
desejo coletivo dos
cidadãos

um sentimento de solidariedade

entre os participantes, o qual se

traduziu, entre outros fatores, em

instrumentos financeiros de

redistribuição do orçamento da

União Européia. Apesar de restrita,

devido ao valor reduzido do

orçamento comum, a

redistribuição constitui atualmente

um elemento-chave para a

integração européia, sendo um

aspecto que singulariza a

experiência da União Européia.

A solidariedade manifestou-se em

um auxílio mútuo em várias

instâncias e na divisão explícita

de ônus, tanto em termos de

exílio político quanto em custos

de proteção ambiental. A divisão

do ônus e a redistribuição dos

custos são, por exemplo, um

componente principal do acordo

interno da União Européia relativo

ao Protocolo de Quioto. Um sentido

de comunidade desenvolveu-se,

ainda que lentamente, dentro da

União Européia; é claro que está

longe do sentido de comunidade

(Gemeinschaft, em alemão)

encontrado nos antigos Estados-

nações, os quais possuem uma

longa história comum fortalecida

por laços estreitos, símbolos

compartilhados e mitos.

Inicialmente, a integração européia

foi um meio de criar os

fundamentos para a reconciliação

franco-germânica, ou seja, um

instrumento de paz e segurança

no antigo "centro carolíngio"

da Europa. Foi, acima de tudo,

uma solução de caráter

extremamente pragmático. A

cooperação franco-germânica,
por conseguinte, forneceu a base

para a integração. A União

Econômica e Monetária (DEM) é

o exemplo mais proeminente de

como a integração econômica

pode servir de instrumento para

fins altamente políticos. Afinal,

o capital e a guerra sempre

estiveram estreitamente

relacionados na história da Europa.

As políticas e instituições

européias comuns também

serviram de meio para levar

o poder e influência coletivos

para as relações internacionais.

Isso certamente pode ser dito

em relação ao comércio. Os

europeus aprenderam a partir da

experiência própria que a ação

conjunta era a única maneira de

se obter um verdadeiro impacto

nas negociações multilaterais.

Entretanto, nem todos chegaram

à conclusão de que as lições

apreendidas com o comércio

exterior se aplicam facilmente

a outras áreas da política, ainda

menos quando eles transitam

entre as chamadas "baixa"

e "alta" esferas da política.

Portanto, o deslocamento do

poder econômico para o poder

político foi extremamente difícil.

As relações com as

superpotências do outro lado do

Atlântico geralmente serviram de

divisor de águas. A busca por

uma política externa comum

pressupõe que os membros

considerem que têm mais

interesses em comum entre si do

que com outros países e que

estão preparados para sacrificar

sua independência de ação, ou

simplesmente a ilusão de

independência, de modo a

fortalecer seu poder coletivo de

negociação. Isso nem sempre foi

evidente, principalmente em

áreas cuja auto-suficiência

regional foi relativamente baixa -

a segurança sendo novamente

um fator preponderante. Os

principais instrumentos de guerra

estão além do controle das

instituições européias regionais,
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que concentram seus esforços

em missões de paz além das

fronteiras.

Existe atualmente um sistema

político europeu com instituições

claramente definidas e regras que

estabelecem diretrizes em várias

áreas da política. Entretanto, a

estrutura institucional da União
Européia, embora muito avançada

- e única - segundo padrões

internacionais, ainda mantém

um papel principal para nacões-

estados participantes e seus

representantes. As nações-
estados não definharam - e

provavelmente não o farão em

um futuro próximo. Ao contrário,

elas se fortaleceram em vários

aspectos durante o processo

de integração regional.
A característica simbiótica
da integração regional e das

nações-estados participantes

pode parecer contraditória apenas
para aqueles que ainda vêem a
soberania como algo absoluto

que se tem ou não - como a

virgindade, por exemplo.

Por outro lado, nesse sistema

europeu em franco desenvolvimento,
não houve poder dominante

impondo seus desejos para os
outros. Ao contrário do que imperou

no passado, a integração européia
está centrada em sistemas

democráticos e no princípio da
livre associação. Nenhum país foi
obrigado a se unir ou a ser contra

o desejo coletivo dos cidadãos. A
falta de hegemonia, notável em

si, não significa obviamente que
alguns países tenham exercido a
mesma influência nos resultados

políticos. Não poderia ter sido
diferente, considerando as

enormes diferenças entre os
estados participantes em termos

de tamanho, desejo econômico e
capacidade institucional.

HÁ UMA CRISE
NO MOMENTO?

Desde a virada do século, esse

sistema europeu criou uma

moeda comum, substituindo doze

moedas nacionais com uma

longa história, e abriu as portas
para dez novos membros - dois

a mais irão se juntar aos outros

em janeiro de 2007. Não se trata

absolutamente de um resultado

ruim, principalmente para um

sistema político geralmente

criticado como sendo
extremamente lento, ineficaz

e exageradamente burocrático.

Entretanto, a Europa está

atualmente passando por um

período difícil - alguns diriam até
por uma crise. Os sinais estão

presentes já há algum tempo:

baixos índices de participação

nas eleições do Parlamento

europeu; apoio em queda a

favor da integração européia,

confirmado pelas pesquisas

de opinião pública; e tendência

crescente entre os políticos

nacionais de transformar

Bruxelas em bode expiatório

para as decisões impopulares

adotadas em seus países de

origem. Posteriormente, em

2005, surgiram dois resultados

negativos nos plebiscitos francês

e holandês relativos ao novo

tratado constitucional, produto de

uma longa e penosa negociação

que ultrapassou as fronteiras

tradicionais de negociação

intergovernamental relativa às

revisões prévias do tratado.

Existe, de fato, um problema,

que talvez não seja simplesmente

transitório ou superficial.

Tentemos identificar algumas

razões para tal. A integração

européia caracterizou-se por uma

contínua expansão em termos de

adesão dos países e de funções

políticas, e recentemente houve

uma rápida aceleração dessa

tendência. A adesão de países

ao grupo de países-membros

da União Européia duplicou-se

em menos de dez anos e,

independentemente da coesão

interna obtida, foi inevitavelmente

diluída, enquanto que a União

Econômica e Monetária (UEM)

e o aprofundamento posterior da

integração para outras áreas da

política trouxeram poder para

além das fronteiras nacionais.

Tudo isso ocorreu sem muito

debate político. Os cidadãos

europeus parecem sofrer por não

conseguirem digerir as questões

européias, tudo isso aliado a um

sentimento de perda de poder.

A integração européia iniciou-se

basicamente como uma questão

econômica, embora com fortes

nuances políticas. A economia

ainda é hoje a base de tudo. Por

muitos anos, a integração ajudou

a sustentar uma sucessão de

círculos viciosos, o que permitiu

o forte crescimento de economias

nacionais e, ao mesmo tempo,

apoiou o consenso

essencialmente permissivo dos

cidadãos europeus em relação

a uma futura integração. O amor

pela Europa sempre teve uma

forte dimensão pecuniária - em

outras palavras, o amor pela

Europa passa pelo bolso dos

cidadãos -, e isso sempre

dependeu da habilidade das

instituições nacionais e européias
para distribuir as benesses.

Foi bom enquanto durou.

O desempenho de várias

economias européias,

principalmente das três maiores

economias do continente, tem

sido uma decepção nos últimos

anos. Economias estagnadas,
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O grande desafio
dos países europeus
é tentar conciliar
a concorrência
internacional e as
reformas estruturais
internas com a
sociedade politicamente
estável e compassiva
criada pela Europa
Ocidental após a
Segunda Guerra
Mundial

com poucos empregos e uma

população idosa são uma receita

para o desastre, não apenas para

os generosos sistemas nacionais

de seguridade, mas também para

o projeto europeu. A situação
melhorou este ano, porém ainda

é cedo para conhecermos seus

efeitos em termos políticos.

O lento desenvolvimento coincidiu

com o fortalecimento das forças

da globalização e da principal

reestruturação econômica a nível

mundial. Isso poderá produzir

resultados altamente positivos de

uma forma geral, mas também

vem criando perdedores dentro

dos países, e não entre eles.

Esses perdedores, incluindo
os perdedores imaginários
ou potenciais, tendem a se
reorganizar por trás de bandeiras
nacionalistas, reivindicando
proteção. Reestruturações
econômicas nunca ocorreram
de forma pacífica, sem
derramamento de sangue. Ainda
há sangue espalhado hoje, e há
também um crescente temor e
ansiedade em vários países
europeus quanto à resistência
dos contratos sociais em um
ambiente em plena mudança.
Examinemos esses fatores
detalhadamente.

OS MODELOS SOCIAIS E
A REFORMA ECONÔMICA

O grande desafio para os países
europeus, tanto em termos

individuais como coletivos, é

tentar conciliar a concorrência

internacional e as reformas

estruturais internas com a

sociedade politicamente estável e

compassiva criada pelos países
da Europa Ocidental após

a Segunda Guerra Mundial.

O modelo norte-americano

certamente trouxe lições úteis

para a Europa, mas dificilmente

serviu de modelo a ser adotado

inteiramente para nossas

sociedades. Estas priorizam

ainda a igualdade, a

redistribuição e o seguro coletivo

contra riscos individuais.

O fraco desempenho econômico

e social e o fracasso em

apresentar um discurso político

verossímil para a reforma criaram

um círculo vicioso em vários

países europeus. Há um temor

generalizado pela mudança e

uma onda de pessimismo tomou

conta de várias partes da Europa.

Aqueles que se consideram

perdedores se voltam contra a

integração européia, considerada

por eles como um veículo de

mudança, que traz consigo

a temida globalização.

Até hoje há várias discussões

intermináveis e difíceis sobre

a política social européia,

mas relativamente pouca ação

conjunta. A Europa social

tornou-se uma das questões-

chave no plebiscito francês sobre

a constituição. Sabe-se, é claro,

que não existe um único modelo

social europeu. Ao contrário,

há uma variedade de modelos

sociais nacionais refletindo várias

instituições, tradições políticas

e índices de produtividade,

dentre outros fatores. Enquanto

essa variedade persistir, as

perspectivas para a coordenação

ou harmonização em termos

continentais estarão limitadas.

Tudo isso é verdade. Também

é verdade, entretanto, que

a liberalização econômica

e a crescente mobilidade

internacional de bens, serviços,

pessoas e, principalmente, de

capital, reduziram a habilidade do

Estado nacional em regulamentar
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e tributar. E, ainda mais

importante, é que a globalização

e a integração regional
aumentaram os efeitos de

distribuição dentro dos países.

Trata-se de uma questão de

ganhadores e perdedores.

Que medidas ou políticas

comuns mínimas queremos
adotar na União Européia em

diversas áreas relativas ao

funcionamento do mercado

interno? Essa é uma questão

política real e, de fato, legítima.

Não se trata de uma questão a
ser resolvida pelos tecnocratas.

Isso se aplica a qualquer

aspecto, desde a saúde e as
medidas de segurança até os

índices mínimos de tarifas e a

estrutura regulatória dos serviços

financeiros. A maneira pela
qual os europeus tentaram

coletivamente administrar a

globalização é outra grande

questão política.

Em um dos extremos do

debate político, encontramos
centralizadores zelosos, incluindo

grande parte da burocracia
européia, integracionistas

antigos que ainda acreditam na

transferência dos poderes para
Bruxelas por si só, e governos

fracos, que geralmente preferem
importar decisões difíceis do

exterior. Há, ainda, protecionistas
tanto da velha geração quanto da

nova que acreditam que a Europa

possa se proteger do resto do

mundo e da mudança. No outro

extremo, há os missionários da

globalização, pregando as
virtudes (e geralmente a

inevitabilidade sustentada) de um
mundo cada vez menor, junto

com os fundamentalistas do
mercado que querem derrubar

todas as barreiras de modo a
desatrelar as forças da

concorrência. Segundo eles,

a política deveria apenas se

submeter à lógica superior

da economia. A maioria dos

europeus se situa no meio termo

entre uma posição e outra. O

ponto de conciliação só poderá

ser decidido em termos políticos.

Entretanto, resta saber se a

batalha política sobre essa

questão principal permanecerá

confinada ao nível

intergovernamental.

Há ainda a questão relativa

à divisão tradicional do trabalho

entre as instituições européias

e nacionais. Por muito tempo,

as primeiras se concentraram

em medidas de liberalização

de mercado, enquanto que as

últimas retiveram o (quase)

monopólio dos programas de

redistribuição e bem-estar social.

Num momento em que as

desigualdades estão aumentando

dentro dos países e o número de

perdedores cresce, essa divisão

do trabalho pode se tornar

politicamente explosiva. A recente

decisão de estabelecer o

Fundo de Ajuste da Globalização

Européia (EGF) ligado à

reestruturação econômica é

um importante passo na direção

correta. Trata-se de uma tentativa

concreta, ainda que modesta,

a nível europeu para auxiliar a

adaptação daqueles que são

negativamente afetados pela

globalização.

A Europa precisa de mais

crescimento e de mais

empregos, especialmente

no mais alto nível da escala

do conhecimento - a Europa

está perdendo milhares de

pesquisadores e doutorandos

para os EUA a cada ano, e a

maioria deles nunca volta ao seu

país de origem. E cada país

precisa ajustar suas políticas

para atingir essas metas.

Contrariando as expectativas,

nem o mercado interno nem a

União Econômica e Monetária

obtiveram êxito em injetar o tão

necessário dinamismo. Por

algum tempo, houve um amplo

consenso entre os economistas

e as organizações internacionais

de que a Europa precisava de

uma reforma econômica,

principalmente voltada para

medidas de apoio, de modo a

gerar mais crescimento e criar

mais empregos. E isso deve ir

além da futura implementação do

programa de mercado interno.

A reforma econômica esteve na

agenda política por muitos anos:

ela constitui o elemento-chave

da agenda de Lisboa acordada

por líderes políticos no início dos

anos 2000. Entretanto,

diferentemente da experiência

anterior com a integração

econômica, o chamado processo

de Lisboa não se baseia em leis

e regulamentos comuns que

foram parte integrante do

programa de mercado interno,

tampouco na centralização de
políticas, assim como ocorreu

com a política monetária no

âmbito da U EM. E tal fato está

correto, pode-se argumentar,

já que o processo de Lisboa se

aplica a vários aspectos do

mercado de trabalho e da política

de bem-estar social, entre outras

questões, em que diversidade e

subsidiariedade ainda são o

nome do jogo. Por esse motivo,

enfatiza-se o papel da União
Européia como catalisador

externo e facilitador, e não

como legislador.
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A União Européia
pode (e deveria) criar
um fórum útil para o
debate, bem como
uma base para
o intercâmbio de
experiências nacionais

Passados mais de seis anos,
ainda há lições a serem
depreendidas. A pressão de
parceiros, o benchmarking e a
coordenação flexível, que são
características destacadas do
processo de Lisboa, mostraram
suas limitações. O consenso
sobre a direção geral da reforma
econômica se mostrou frágil:
quando o catalisador externo
colidiu com as realidades
políticas domésticas, foram
estas últimas que quase sempre
prevaleceram. Indicar e expor
à vergonha esses países que
retardaram a implementação
de medidas já acordadas a nível
europeu, por meio da publicação
de indicadores pela comissão, só
funciona se a parte envergonhada
for internalizada pelos sistemas
políticos nacionais - e isso
praticamente não ocorreu até
agora. Alguns poucos burocratas
nacionais estão discutindo e
escrevendo relatórios para outros
burocratas lerem, enquanto que
os políticos e as sociedades em
geral permanecem amplamente
indiferentes, poder-se-ia
cinicamente observar.

Em vez de ser um catalisador
e um facilitador, a União Européia

em geral vem servindo apenas
de bode expiatório. Nos últimos
anos, há uma tendência para
que os políticos nacionais se
apropriem de medidas populares
e transfiram a responsabilidade
das decisões difíceis ou
impopulares, envolvendo custos
políticos a curto prazo, para a
União Européia e, principalmente,
para a comissão. Há também
muito discurso duplo: alguns
líderes políticos falam "europeu"
em Bruxelas, apesar de
continuarem usando o idioma
nacional nos debates políticos

domésticos. Há ainda pouca
tentativa de traduzir um idioma
para o outro. Como resultado,
o apoio público com vistas à
integração européia vem sendo
prejudicado, da mesma forma que
a credibilidade da classe política
em vários países.

A União Européia pode e deveria
criar um fórum útil para o debate,
bem como uma base para o
intercâmbio de experiências
nacionais, e possivelmente
uma versão mais flexível do
benchmarking. Ao mesmo
tempo, ela pode e deve criar
uma estrutura política ampla,
e se possível não ser mais um
bode expiatório. Entretanto,
é importante reconhecer as
limitações inerentes a tal tarefa,
uma vez que a responsabilidade
final está nos Estados-membros,
enquanto que o papel da UE
está restrito à coordenação mais
flexível, no melhor dos casos.
Há uma enorme diferença entre
o processo de Lisboa, por um
lado, e o mercado interno e
a UEM, por outro. Não seria
interessante para a Europa ser
vista por seus cidadãos como
sendo responsável por questões
em relação às quais ela tem
pouco poder decisório. Em
conclusão, desejamos um maior
e melhor uso dos subsídios
financeiros através de um
orçamento comum para
encorajar a reforma.

ADMINISTRANDO A
MOEDA ÚNICA

É claro que a integração européia
vai além do mercado interno e da
agenda de Lisboa. Há, por
exemplo, a União Econômica e
Monetária (UEM), que foi, desde
o início, sem dúvida alguma, o
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mais importante passo para a

integração. Moedas não se

autogerenciam. A estrutura

institucional criada no Tratado de

Maastrich é inadequada e

desequilibrada, mas, naquela

época, foi o que havia de mais

viável em termos políticos.

À medida que o Banco Central

europeu se torna mais experiente

com o passar dos anos, passa a

precisar de um interlocutor

político com maior credibilidade.

O "E" (econômico) da DEM está

extremamente fraco. O velho Pacto

de Estabilidade e Crescimento

perdeu sua credibilidade, já que

claramente falhou em impor

restrições efetivas sobre os déficits

do orçamento nacional. A versão

revisada e mais flexível do pacto

ainda não foi suficientemente

testada. Entretanto, uma união

monetária precisa de muito mais:

precisa de uma coordenação mais

efetiva das políticas fiscais, que

vai além de restrições sobre os

déficits orçamentários e de

abrangentes diretrizes de política

econômica, geralmente

abrangentes demais para ter um

efeito real sobre as políticas

nacionais. Também precisa de

uma abordagem mais simétrica

em relação às políticas fiscais

nacionais, o mesmo se aplicando

à política monetária comum.

Em outras palavras, a gestão eficaz

de uma moeda única requer uma

instituição que adote uma visão

global da eurozona como um todo,

que possa atingir um consenso

sobre as principais prioridades

da política macroeconômica e,

ao mesmo tempo, apresentar

uma coordenação mais eficaz

das políticas econômicas em um

sentido mais amplo. Estamos

longe dessa situação com o atual

"Grupo do Euro". A integração

política é um processo muito

lento. E o problema também é

que a política macroeconômica

precisa mais de critério do que

de regras fixas. A UE está mal

equipada, histórica e politicamente,

para agir de modo criterioso.

Existe um estreito relacionamento

entre a política macroeconômica

e a reforma estrutural. A reforma

estrutural auxilia o crescimento,

porém é mais fácil de ser

introduzida em um ambiente

macroeconômico favorável. Há

lições a serem apreendidas a partir

dos círculos viciosos do passado.

É interessante notar que alguns

países que até agora lideraram o

grupo, no que se refere ao avanço

na implementação da agenda

de Lisboa, não pertencem à

eurozona. Poder-se-ia supor

o contrário. Afinal, a reforma

estrutural é muito mais

necessária em uma união

monetária, já que a última

implica a perda de importantes

instrumentos políticos em nível

nacional e uma interdependência

econômica mais estreita entre os

membros. Eles ainda não foram

capazes de extrair as conclusões

políticas necessárias.

Será que os europeus estavam

politicamente prontos para a

DEM? Após a sua criação, essa

é uma pergunta difícil de ser feita.

O custo do fracasso é

simplesmente proibitivo. Para que

a UEM dê certo, será necessária

a adoção de reformas dolorosas.

Também será preciso uma

eurozona mais integrada e forte,

tanto no nível político quanto no

econômico. Caso - e quando -

isso ocorra, haverá conseqüências

importantes para o processo de

integração como um todo.

FUTURA EXPANSÃO

A expansão é geralmente

considerada a política exterior de

maior sucesso da UE. Podemos

citar várias fases até o momento:

a expansão de seis para nove

países, em seguida para 12,

em duas etapas, depois para 15,

isso sem contar a importante -

embora indireta - expansão que

se seguiu à unificação alemã,

seguida pela maior expansão

já vista, totalizando 25 países e,

atualmente, pronta para receber

o vigésimo-sétimo. Como é do

conhecimento de todos, há mais

países desejando se unir ao

grupo; a lista cresce a cada dia.

As sucessivas expansões são

a melhor prova da grande atração

que a União Européia continua
a exercer sobre seus vizinhos.

Também foram uma maneira

eficaz de estender a Pax Europea

a outros países do continente.

Tendo contribuído para

estabelecer as condições para

um centro pacífico e próspero, a

missão atual da União Européia
pode muito bem ser a de exportar

democracia, estabilidade e

modernidade para além de suas

fronteiras. Os impérios muitas

vezes tentaram fazer algo

semelhante no passado, embora
usando meios muito menos

agradáveis e, é claro, confiando
menos na democracia.

Entretanto, não se pode negar

que uma União Européia com um

número muito maior de membros,

incluindo a Turquia - um país que

constitui uma categoria própria,

devido a seu tamanho e a sua

história, para dizer o mínimo-

será muito diferente daquela que

conhecemos até agora. Neste

ponto, deve-se fazer uma

pergunta embaraçosa, difícil de
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É inevitável que
os cidadãos dos
países-membros
se convençam sobre
as vantagens de
a União Européia
incorporar um
número ainda maior
de membros

ser respondida, mas cada vez

mais difícil de ser evitada:

quanta diversidade poderá

o sistema político europeu

apresentar antes de implodir?

E, de modo mais mundano,

a que velocidade poderão as

instituições européias incorporar
novos membros sem atingirem

um esgotamento,

ou ainda quantos impostos

os contribuintes dos Estados-

membros deverão pagar em prol

daqueles europeus muito mais

pobres e bastante desejosos

de se unirem ao grupo?

A última expansão ocorreu

há dois anos. Trata-se da

maior expansão já ocorrida

e, certamente, da mais difícil.

Não é apenas uma questão de

números. Os novos membros

apresentam índices relativamente

baixos de crescimento

econômico e uma experiência

limitada de governança

democrática. A última expansão

é semelhante à que ocorreu na

década de 1980 no sul, com a

adesão de Grécia, Portugal e

Espanha, só que em uma escala

muito maior e ocorrendo em um

ambiente político e econômico

menos favorável. A mesma

observação se aplica, de maneira

mais acentuada, aos países que

estão esperando para fazer parte

do grupo.

A transformação por que vêm

passando os antigos países

comunistas da Europa Central e

Oriental, atuais membros da UE,

é bastante notável. A perspectiva

de adesão ao grupo serviu por

muitos anos de enfoque

necessário e de incentivo

poderoso para a mudança

doméstica. O desempenho

econômico está bastante forte e

as perspectivas de crescimento

para os novos membros
continuam promissoras, podendo-

se dizer que a parte mais difícil

da transição já passou.

Entretanto, há uma leitura menos

otimista da situação, que sugere

que o processo de "europeização"

dos novos membros possa ser

demorado e penoso. Grande

parte dos cidadãos das jovens

democracias na Europa Central

e Oriental apresenta pouca

confiança em seus líderes

políticos e até menos confiança

no sistema político em geral;

vários deles estão cansados

das reformas, consideradas

imposições de Bruxelas; e após

sofrerem por muito tempo sob

a dominação estrangeira, agora

atribuem um zelo religioso

a alguns atributos formais

da soberania, após terem

abandonado vários poderes reais,

principalmente no âmbito

econômico. O populismo está no

auge, o que pode ter um impacto

negativo não só no ajuste

doméstico, mas também no

funcionamento da UE expandida.

Para que essa expansão

continue - e com êxito - serão

necessários principalmente

quatro fatores: paciência,

persuasão, imaginação e

generosidade.

Será necessário mais algum
tempo para se ajustar à última

fase da expansão. Os cidadãos
dos países-membros também

terão de se convencer sobre as

vantagens de a UE incorporar um

número ainda maior de membros.

Não há como fugir disso.

Atualmente, vários europeus

parecem ter sérias dúvidas a

respeito. Um dos problemas para

os atuais membros da UE é que
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as vantagens da expansão

se apresentam a longo prazo

e são intangíveis - um

investimento, em outras palavras,

na democracia, na segurança e

na prosperidade -, enquanto que

os custos são geralmente mais

imediatos e concretos. Esta nem

sempre é a melhor combinação
para mobilizar políticos em uma

democracia. Grande parte deles

tentou evitar o assunto até

recentemente. Agora a situação

chegou ao público, oferecendo

várias oportunidades para os

demagogos. Esperemos que

eles não dominem o debate em

prol de uma maior expansão.

Embora os critérios de
elegibilidade precisem ser

definidos de maneira estrita, a

União Européia poderia muito

bem fazer com que os passos

intermediários para se tornar um

membro total sejam mais

substanciais em termos políticos

e econômicos. A adoção gradual

da legislação da União Européia

por parte dos candidatos deveria

ser complementada por uma

mais rápida integração ao

mercado interno europeu e pela

participação em programas e

políticas comuns. E isso também

tem um custo, sejamos francos.

A Pax Europea não é barata.

Também não há sentido em fingir

que a União Européia possa

continuar adotando novos

membros sem que isso tenha um

efeito sobre sua coesão interna

ou sobre a sua habilidade em

fornecer bens. Em outras

palavras, para podermos

estabilizar a periferia, precisamos

de um centro que funcione. E

isso está se tornando cada vez

menos óbvio. Reformas internas

que impliquem decisões difíceis e

compromissos poderão ser um

pré-requisito eficaz para o

sucesso de uma futura expansão.

Serão necessárias muitas doses

de paciência para levar a cabo o

processo de futuras expansões;

grande capacidade de persuasão

para convencer nossos amigos

cidadãos sobre as vantagens

dessas expansões; doses extras

de imaginação para planejar

formas de adesão flexíveis

e mais diferenciadas e, ao

mesmo tempo, construir níveis

intermediários; e, finalmente,

mas não menos importante,

será necessário mais capital

para ajudar a alavancar o

processo da "europeização".

UMA EUROPA
MAIS POLÍTICA

A integração regional na Europa

foi, em grande parte, produto de
uma conspiração elitista, com

boas intenções e resultados

bastante notáveis. Isso está

mudando rápido. O consenso

permissivo sobre o qual a

integração regional se baseou por

muitos anos não pode mais ser

considerado como algo eterno.

Os sinais estiveram à nossa volta

por algum tempo, embora a

grande maioria de nossos líderes

políticos aparentemente prefira

não vê-los. Os resultados

negativos obtidos nos plebiscitos

francês e holandês foram

acidentes já esperados.

Uma explicação para esses

acontecimentos tem a ver com

a combinação entre a contínua

ampliação da União Européia e o

aprofundamento desse processo.

À medida que a integração
começa a se aproximar das

sociedades, enquanto expansões

sucessivas aumentam a

diversidade e enfraquecem

qualquer identidade comum que

tenha sido criada nos últimos

anos dentro da União Européia,

muitos cidadãos europeus

parecem não mais querer

oferecer aos líderes políticos

nacionais carta branca para uma

futura integração ou expansão. A

maioria dos cidadãos europeus -

e isso também se aplica, com

raríssimas exceções, aos

países-membros - continua

a apoiar a integração, apesar de

estarem agora mais preocupados

com o tipo de Europa que

desejam construir. As respostas

não podem ser dadas em

reuniões fechadas entre líderes

europeus, supondo que o povo

em casa irá simplesmente

segui-las. A integração regional

está se tornando mais politizada,

e acredito que não haja mais volta.

Além disso, o projeto de

integração não é mais visto como

uma forma de distribuir benesses,

diferentemente do que ocorreu

durante os chamados "Anos

Dourados". As coisas mudaram

radicalmente desde então. Em

uma época de mudanças rápidas,

de desigualdades crescentes e

de grande incerteza, a Europa

não é mais vista como um fator

de estabilidade e prosperidade.

Outra explicação para o

enfraquecimento do consenso

permissivo está relacionada com

as mais jovens gerações de

europeus. No plebiscito francês,

a maioria dos jovens votou "não",

assim como os holandeses. Isso

foi um choque para várias

pessoas. O projeto de integração

está começando a envelhecer e a

se cansar. A paz e a segurança

tendem a ser levadas em
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Espera-se que,
num futuro próximo,
os políticos europeus
comecem a debater
sobre a busca de
um equilíbrio entre
crescimento e igualdade
no âmbito da
União Européia

consideração pelas gerações
mais jovens, pelo menos por
aqueles que vivem no antigo
centro carolíngio da Europa e,
portanto, estão a uma distância
segura dos focos de tensão
localizados na periferia do
continente europeu. Afinal,
nossos jovens alunos já
começam a tratar a Segunda
Guerra Mundial como uma
história antiga. Há, é claro,
novas ameaças, tais como o
terrorismo internacional ou a
alerta global, porém ainda não
está claro como a Europa poderá
lidar com essas ameaças de
maneira eficaz e coletiva. Por
último, mas não menos
importante, a Europa e suas
instituições comuns parecem
distantes, talvez até irrelevantes,
e geralmente cheiram a privilégio
para o grande número de jovens
que atualmente se vêem diante
do espectro do desemprego e de
uma incerteza cada vez maior.

Precisamos de um novo
discurso político adaptado
à nova realidade da Europa, que
também reconheça que somos
todos parte integrante do projeto
europeu. A integração regional
terá que se tornar mais relevante
- e ser considerada como tal -
pelas gerações mais jovens.

Uma maior oportunidade de
mobilidade entre as fronteiras
para os alunos é um exemplo do
que pode ser feito a esse respeito.
A Europa exercer um novo papel,
mais efetivo, em termos de relações
internacionais, promovendo
interesses e valores europeus, é
um outro exemplo, embora bem
mais difícil de ser concretizado.
Além disso, a reforma deverá ser
complementada por medidas
endereçadas àqueles que sofrem

com o ajuste econômico. Em
outras palavras, a "atenção com
outro" na Europa deve ser
fortalecida.

Alguns fundamentos estão
mudando, o que cria a necessidade
de uma redefinição parcial do
projeto europeu. O discurso da
integração por si só já não
emplaca mais em vários países.
As instituições comuns terão que

fazer menos coisas, mas de
maneira melhor. Uma maior
diversidade e um consenso mais
frágil requerem uma abordagem
mais seletiva da integração e -
por que não? - uma maior
"subsidiariedade", que é o termo
usado para o ato de devolver o
poder ao capital nacional ou, até
mesmo, a níveis mais baixos da
cadeia institucional.

Entretanto, há outras forças
levando para a direção oposta.
Uma gestão eficaz da moeda
comum requer uma maior
integração econômica e política
por parte de um número menor de
países participantes. Até que
ponto essa aparente contradição
pode chegar no contexto da
União Européia? Não há uma
resposta óbvia para essa
pergunta. Teremos que nos
preparar para uma Europa com
um mercado interno em seu
centro e outra com uma moeda
comum? Se for assim, onde
deveremos enquadrar a política
externa ou a segurança interna?

Também precisamos de uma
Europa mais política, no sentido
tradicional do termo. A pergunta-
chave não é mais Quanta
Europa?, mas sim, Que tipo
de Europa?. A regulamentação
econômica não é distribuída de
graça e nem os vários tipos de
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política monetária e fiscal são
economicamente neutros. Há
escolhas a serem feitas sobre a
permuta entre eficiência, eqüidade
e estabilidade; entre produtividade
e um ambiente mais limpo; entre
integração e diversidade; sobre
os critérios adotados por
representantes eleitos e
especialistas a respeito da gestão
do mercado interno e da moeda
única; sobre o grau e o tipo de
solidariedade além das fronteiras;
sobre os limites geográficos da
ainda incipiente identidade comum
da Europa; sobre a exportação da
paz e da estabilidade ao próximo
e além deste; sobre a defesa de
valores e interesses comuns em
um mundo em que os mercados
ascendentes e a distribuição
altamente desigual do poder
político representam um desafio
cada vez mais aos valores que
ainda tornam a Europa distinta
das outras regiões do mundo.
E essas escolhas dizem respeito
tanto a debates sobre temas
como a Esquerda e a Direita, o
Ecológico e o Menos Ecológico,
o Novo e o Velho, quanto aos
interesses nacionais franceses,
alemães, poloneses ou gregos,
quaisquer que eles sejam. A
natureza predominantemente
intergovernamental das
negociações da União Européia
enfatiza o último em detrimento
do primeiro. O equilíbrio deve ser
refeito.

Mas, então, o que fazer para
introduzir mais democracia no
nível supranacional? Não há
nenhum exemplo histórico a ser
seguido, e várias pessoas ainda
argumentam que isso é
impossível, para não dizer
indesejável. O debate sobre a
politização da integração
européia está chegando a um

clímax que, por si só, já é
bastante esclarecedor.

Os políticos já começaram a
discutir os prós e os contras de
uma futura expansão, ou o papel
da Europa como um agente
global. Alguns até se aventuraram
em um debate, embora bastante
abstrato, sobre os meios para os
europeus tentarem coletivamente
administrar e moldar a
globalização. Talvez, em um
futuro próximo, alguns possam
começar a debater a permuta
entre o crescimento e a
eqüidade, bem como estabelecer
a ligação entre essa permuta e a
divisão de poderes entre as
instituições européias e nacionais
em várias áreas da política
econômica, incluindo a tributação
ou a política social. Os políticos
poderiam traduzir tudo isso em
uma linguagem simples e
apresentar essa proposta sob a
forma de escolhas políticas
básicas que possam ser
compreendidas por cidadãos
europeus comuns. As escolhas
existem, mas a maioria dos
políticos até agora fracassou em
articulá-las como escolhas que
tenham uma dimensão tanto
européia quanto nacional. Talvez
isso ocorra porque ainda não
exista um órgão eleito em nível
europeu que seja atraente o
bastante para abrigar os
melhores talentos disponíveis nos
dois lados do espectro político.
Será que isso mudará em 2009,
quando os cidadãos europeus
serão chamados para eleger os
novos membros do parlamento
europeu e, indiretamente,
escolher o novo presidente da
comissão?

A jornada européia ainda está no
meio de seu curso, sem sinais de
um destino final. •
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