
União Européia completa meio século de existência 
AFP  
 
Seis países iniciaram em março de 1957 o revolucionário processo que hoje integra 27 nações.  
 
Nascida em um continente arruinado por duas guerras mundiais e dividido em blocos 
antagônicos, a União Européia (UE) conseguiu em 50 anos integrar países que foram inimigos 
históricos, lançar um projeto revolucionário como o euro e converter-se em modelo para o 
mundo, embora chegue às bodas de ouro em plena crise acerca de sua identidade e futuro.  
 
Em 25 de março de 1957, seis países da Europa Ocidental (França, Alemanha, Luxemburgo, 
Itália, Bélgica e Holanda) assinaram em Roma o tratado que criava a Comunidade Econômica 
Européia (CEE), símbolo de uma cooperação reforçada entre os signatários da Comunidade 
Européia de Carvão e Aço e embrião da atual UE.  
 
Meio século depois, a realidade supera quem sabe até o mais otimista cenário proposto pelo 
chanceler francês Robert Schuman, pioneiro da integração européia por conta de uma célebre 
declaração em 1950 que propunha unir os destinos da Alemanha e da França, protagonistas de 
três guerras num período de 75 anos, de 1870 até 1945.  
 
De fato, hoje em dia, a UE uniu não só os eternos inimigos franco-germanos mas toda a 
Europa, dividida durante 40 anos pela Cortina de Ferro, e afastou a ameaça de conflito bélico 
na qual o continente esteve submerso durante séculos.  
 
No auge do desenvolvimento humano em muitos aspectos, a UE conseguiu se impor como 
modelo para outras regiões do mundo, concretizando idéias revolucionárias como a criação de 
uma moeda única válida em treze dos seus 27 membros ou a livre circulação de cidadãos 
dentro do espaço Schengen.  
 
Modelo social é símbolo  
 
Seu modelo social é símbolo de bem-estar para uma grande maioria dos cidadãos, e projetos 
como o "Erasmus", o programa de intercâmbio estudantil, resultados tangíveis e visíveis que 
aproveitam todos os europeus.  
 
Vista de forma retrospectiva, a UE é, como se vangloriam muitos líderes, uma "história de 
sucesso", embora ninguém negue que o bloco atravessa sua maior crise, tanto de identidade 
quanto relacionada às suas fronteiras, passando pela confiança de seus cidadãos e suas reais 
ambições.  
 
O que evidencia essas dúvidas são os problemas que têm os atuais 27 sócios para encontrar 
uma linguagem comum sobre os desafios que serão mencionados na declaração do 50º 
aniversário do Tratado de Roma, que serão dados a conhecer no próximo domingo numa 
reunião de cúpula informal em Berlim.  
 
Essa declaração deve marcar o primeiro passo do caminho para que a UE recupere a iniciativa 
e o avanço em um processo necessário de reformas institucionais, após o duro golpe que 
significou a rejeição ao projeto de Constituição Européia por parte de franceses e holandeses 
em meados de 2005. "50% das pessoas querem mais Europa e 50% pensam que já há Europa 
demais. Essa é a crise européia", especificou, com extrema lucidez, o primeiro-ministro de 
Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, um dos arquitetos do Tratado de Maastricht (1992) que 
assentou as bases da moderna UE.  
 
De fato, a crise aberta pela rejeição à Constituição permitiu observar, em toda sua plenitude, 
os temores de muitos europeus diante do futuro, começando por novas ampliações da UE e a 
possível adesão da Turquia.  
 

 
Leia mais: 



 
Como seria a vida na Europa sem a unificação? 
Jean-Luc Testault /AFP 
 
Filas intermináveis de caminhões nas fronteiras, mais de 30 moedas diferentes, telefonia 
móvel diversa de um país para o outro, alguns regimes autoritários de governo. Em março de 
2007, a Europa poderia apresentar um cenário como esse, caso não existisse a União Européia 
(UE). Mais de 60 anos depois da II Guerra, é provável que ditaduras comunistas houvessem 
desaparecido e houvesse a paz. Entretanto os europeus teriam menos mobilidade e abertura 
com seus vizinhos.  
 
Na época das férias, o avião seria ainda mais caro e os automóveis formariam quilômetros de 
congestionamentos nas fronteiras para apresentar a documentação a policiais atarefados, a 
não ser no interior de algumas regiões como da Benelux ou dos países nórdicos. Para os 
caminhoneiros a espera seria muito maior, por vezes o dia inteiro, como acontecia antes de 
2004 na fronteira polaco-alemã.  
 
Os 312 milhões de europeus que pagam agora em euros continuariam utilizando cédulas com 
a efígie de celebridades nacionais, desconhecidas dos países vizinhos. Sem a UE, nada de 
mercado único europeu. Embora os países tenham abolido a maioria das tarifas aduaneiras, é 
provável que uma série de obstáculos continuasse a entravar a circulação de mercadorias.  
 
Na França, os automóveis teriam faróis amarelos e não brancos como em toda parte; na 
Alemanha seria proibido vender cerveja que não fosse regulamentada segundo a lei do rei da 
Baviera, de 1512. Para impedir que luxuosos sedans ofuscassem os Peugeot e Renault, a 
França teria uma taxa especial para grandes cilindradas.  
 
A Itália aumentaria as taxas para os vinhos franceses. E a Alemanha proibiria os queijos 
camembert de leite cru, em nome da segurança alimentar. "Cada economia tentaria funcionar 
de acordo com o principio: exporte tudo que puder, importe apenas o estritamente 
necessário", disse Josef Janning, especialista da UE na fundação alemã Bertelsmann. Os 
monopólios energéticos ou de telecomunicações teriam perdurado.  
 
Grandes defensores dos serviços públicos, os franceses só manteriam uma empresa, a 
Téléphone de France, com tarifas proibitivas. Como aconteceu com a televisão a cores nos 
anos 60, celulares nem sempre funcionariam entre os países.  
 
A ausência de concorrência ou o fracionamento dos mercados trariam preços mais altos, e o 
poder aquisitivo seria menor. Embora nem sempre fosse fácil comprovar isso, devido à 
incessante flutuação das moedas, sempre à mercê da menor crise política nacional.  
 
Muito menos jovens poderiam estudar no estrangeiro, pois não existiria o reconhecimento 
recíproco de diplomas. Também haveria muito menos casais de duas nacionalidades na 
Europa. Os encanadores poloneses não teriam dado o que falar na França nem aparecido na 
Europa Ocidental, mas alguns países teriam mais problemas para encontrar pessoal 
qualificado, nos hospitais ou nas construções. Sem a UE e ajudas regionais, não seria 
garantido que países antes pobres, como Irlanda e Espanha, tivessem conhecido seu recente 
milagre econômico.  
 
Em março de 2007, uma minoria ainda sonharia com os Estados Unidos da Europa, contra os 
nacionalistas contrários à "globalização neoliberal".  
 
kicker: Na França, carros teriam faróis amarelos, não brancos como em toda parte; na 
Alemanha a cerveja seria regulada por lei de 1512  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 mar. 2007. Internacional, p. A14. 
 


