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UNIÃO EUROPEIA:
NOVAS EQUIPAS, VELHAS
POLÍTICAS?

Todas as instituições da União Europeia (UE) têm
novas lideranças e composição para os próximos
anos: o novo Parlamento Europeu é presidido por
David Sassoli e regista um alargamento da
representatividade do espetro político, com o
Partido Popular Europeu e o Partido Socialista
Europeu a já não terem maioria; o Conselho
Europeu é presidido pelo ex-primeiro ministro
belga Charles Michel; a nova Comissão Europeia é
presidida pela alemã Ursula von der Leyen, tendo
uma maior paridade de género e com um período
inicial conturbado de designação das pastas e
aprovação dos comissários; o espanhol Josep
Borrell é o novo representante da política externa
e de segurança; e a francesa Christine Lagarde
assume o cargo de governadora do Banco Central
Europeu.
Estas novas lideranças enfrentam grandes desafios,
uma vez que o contexto em que os novos líderes
europeus tomam posse é particularmente difícil e
adverso, quer porque o contexto internacional
piorou consideravelmente, quer porque a UE tem
vivido grandes crises internas que continuam
latentes.

No plano internacional, 2019 assinala os trinta
anos da queda do muro de Berlim, altura que marcou
o auge do modelo democrático liberal, da hegemonia
americana no mundo e do multilateralismo.

A UE foi prosperando à sombra dessa pax
americana, constituindo-se como um projeto de
sucesso na medida em que permitiu ao continente
construir uma maior unidade, prosperidade e paz
nos últimos sessenta anos. A Europa continua a ser
o continente com maior PIB per capita, com
melhor Estado social e o mais democrático – e
nada disto teria sido possível sem o projeto de
integração europeia. No entanto, o
enquadramento protetor dos EUA, expresso
através do escudo protetor da NATO ou do apoio
inequívoco ao projeto europeu, encontra-se
atualmente em franca degradação. A
administração norte-americana tem demonstrado
desprezo pelo multilateralismo, tem criticado a
forma como a NATO funciona e está organizada,
tem encorajado o Brexit e tem mostrado
indiferença perante o contexto estratégico em
regiões próximas como o Médio Oriente, o que
prejudica diretamente os interesses europeus.
É necessário salientar que o afastamento dos EUA
não resulta apenas do atual presidente norteamericano, pois a anterior administração tinha já
efetuado uma progressiva reorientação dos
interesses de política externa para o Pacífico ligada à grande preocupação com o crescimento
económico e com a emergência da China como
grande potência -, tendência esta que continuará
no futuro.

A China e a Rússia continuarão a ser vetores
importantes da política externa europeia neste
novo ciclo político. A UE revela grande
ambiguidade na forma de lidar com a China,
oscilando, por um lado, entre a tentação de
explorar as dificuldades deste país com os Estados
Unidos, fazendo parcerias com a China, ou, por
outro lado, optando por considerar a China como
um concorrente ou uma possível ameaça
estratégica.

Nos últimos anos, porém, não se trata apenas da
reorientação das prioridades estratégicas, mas da
mudança dos próprios princípios fundadores da
política internacional norte-americana, na qual se
tem apoiado o próprio projeto de construção
europeia. Donald Trump tem prosseguido uma
política contra o comércio livre e preconizado um
enfraquecimento da NATO, passando de uma
lógica multilateral para uma lógica “transacional”
permanente, em que a política internacional é
gerida e negociada como uma empresa. Esta lógica
tem-lhe trazido alguns sucessos para efeitos de
política interna imediata, mas tem efeitos
negativos ao nível da política internacional, na
medida em que contribui para minar a confiança
entre Estados, enfraquecendo a médio e longo
prazo a estrutura da ordem internacional.
Além disso, nesta lógica transacional a escala tem
grande importância, prejudicando os países de
pequena e média dimensão e consequentemente
com menor poder negocial, como são a
generalidade dos países europeus. Nesse sentido,
este aspeto poderá vir a funcionar para a União
Europeia como impulsionador do processo de
integração, por demonstrar a importância de
valorizar a atuação enquanto bloco e de ganhar
escala através da ligação entre os Estados
Membros. Em suma, o contexto internacional atual
cria muitas dificuldades à atuação da UE, mas
também é suscetível de a valorizar no contexto
desta nova ordem mundial.

Refira-se que um dos motivos pelos quais a China é
o parceiro preferencial em alguns países africanos,
por exemplo, tem a ver com a ausência de
condicionalidades políticas por parte do governo
chinês, enquanto a UE afirma usualmente que as
políticas de ajuda ao desenvolvimento, de
comércio e de investimento devem estar
condicionadas ao respeito por princípios básicos
por parte dos países parceiros, como os direitos
humanos ou o combate à corrupção. Mesmo que
tal signifique uma perda de vantagem competitiva
face à China, será que a UE estará disposta a
abdicar dessa posição de projeção dos seus valores
no exterior e de respeitar padrões relativamente
aos direitos humanos e à democracia? Nas
relações com os países parceiros, a UE pode
apostar mais em temas onde é especialmente
forte face a outros parceiros internacionais, como
é o caso das alterações climáticas e o ambiente - e
o Green Deal pode ter uma vertente externa
importante.

No plano interno, as várias crises recentes vieram
colocar em causa a própria natureza da UE: o
Brexit emergiu como um ataque à integridade da
UE e à sua capacidade de atração, a crise da zona
euro veio questionar a ideia de identificação da UE
como uma região de prosperidade, e a chamada
“crise dos refugiados” veio colocar em causa a
ideia de que a UE é uma comunidade de cidadãos e
não uma comunidade identitária. Estas crises
expuseram profundas fraturas e tensões quer
entre países do norte e sul da Europa, quer entre o
leste e o ocidente, para além de terem contribuído
para abrir crises eleitorais dentro de cada país,
minando os partidos mainstream que
tradicionalmente apoiam a União Europeia.

O processo de eleição e nomeação das novas
lideranças europeias suscita preocupações sobre a
capacidade de resolução destas crises e desafios.
A nova Comissão Europeia deveria ter emergido de
um processo de spitzenkandidat, em que o
presidente seria indicado à partida no processo
eleitoral para o Parlamento Europeu e depois
nomeado pelo grupo parlamentar mais votado,
mas, na prática, a nomeação acabou por ser feita
através de negociações intergovernamentais. Isto é
um sinal negativo para o grau de democraticidade
da UE, uma vez que significou uma derrota para a
ideia de que os cidadãos devem ver as suas opções
eleitorais mais valorizadas nos órgãos
supranacionais, os quais tomam decisões cada vez
mais importantes para a vida dos europeus.

Relativamente às eleições para o Parlamento
Europeu, um sinal negativo foi o abandono das
listas eleitorais transnacionais, uma proposta que
iria valorizar não a pertença nacional de cada
candidato a eurodeputado, mas ideias que
unissem os cidadãos e os mobilizassem para as
questões europeias. A valorização da UE e a
legitimação do processo de integração europeia
precisam, mais do nunca, de políticas à escala
europeia, pois se a UE não der aos cidadãos a
opção de escolher entre várias alternativas
políticas na Europa, estamos a reduzir o discurso
sobre a Europa a uma opção entre ser a favor ou
contra ela.
Em relação à composição da Comissão Europeia, o
aumento do número de vice-presidentes e de
pastas revela alguma fragmentação, para além de
alguns comissários terem sido rejeitados pelo
Parlamento Europeu, assinalando já a previsível
tendência de maior dificuldade no relacionamento
entre estas duas instituições. Os três vicepresidentes executivos são da Holanda, Letónia e
Dinamarca, países que fazem parte da nova “liga
hanseática”, liberal e relativamente eurocética,
que está a tentar constituir-se como polo de
substituição do Reino Unido numa UE pós-Brexit.
Isto suscita também alguma cautela sobre o que
vai ser possível realizar nesta nova Comissão.
A organização das pastas da Comissão, por
questões temáticas e com caráter transversal,
revela uma maior compreensão sobre a natureza
multidimensional dos desafios e das novas formas
de governação necessárias. Com efeito, as grandes
temáticas não podem ser abordadas eficazmente
pela lógica de silos da organização da
administração pública que temos nos governos
nacionais, exigindo o contributo de várias áreas do
conhecimento e de diferentes políticas públicas.
É muito difícil fazer reformas num determinado
setor, quando quem tem a tutela desse tema não
tem poder político sobre as várias políticas
públicas de que depende essa reforma.

É de assinalar que na nova Comissão Europeia, ao
contrário da anterior, os vice-presidentes com
pastas transversais já terão poder político sobre
partes das direções gerais (embora não se saiba
qual o efeito de uma direção geral ser tutelada por
vários comissários).
As três prioridades políticas anunciadas pela nova
Comissão são: os desafios geopolíticos (com
enfoque nas questões transatlânticas e na
emergência da China); o ambiente e a crise
climática (que constitui uma preocupação
crescente dos cidadãos europeus e pode ser uma
forma interessante de (re)ligar as pessoas ao
projeto europeu); e as questões de soberania
tecnológica (sendo um desafio necessário mas
difícil, dado a Europa estar a perder
competitividades nestas questões face a outros
polos da inovação tecnológica). Não obstante a
importância crucial destas políticas para o futuro,
verifica-se que a reforma da zona euro está
ausente das prioridades, quando o euro é a
política mais importante para a coesão e
consolidação interna da UE.
Ao longo dos últimos anos, todas os passos e
propostas nesta área – positivos, mas bastante
tímidos, como em termos de orçamento europeu
ou na criação da união bancária - emergem da
Alemanha, em coordenação com a França. Embora
o Banco Central Europeu tenha tido um papel
fundamental nos últimos anos, particularmente na
manutenção da estabilidade e em questões como
o quantitive easing ou as taxas de juro, a Alemanha
continua a ser o ator-chave para definição de
reformas da zona euro que possam aumentar a
convergência e solidariedade entre os países.
Neste contexto, enquanto alguns reconhecem
que um dos principais problemas da união
económica e monetária é a Alemanha, dado o seu
nível de competitividade ser superior ao dos
outros países europeus, a realidade é que a força
da moeda única europeia e a sua credibilidade
nos mercados internacionais advém exatamente
da Alemanha.

Uma das principais falhas do euro consiste na
ausência de um orçamento europeu que permita
à Comissão Europeia ter políticas verdadeiramente
fortes na promoção da convergência europeia e
políticas de estabilização no caso de choques
assimétricos em alguns dos Estados Membros.
Enquanto os Estados Unidos têm um orçamento
que representa mais de 30% do PIB, na UE não
ultrapassa 1%. Os países europeus encontram-se
na situação difícil de não terem soberania da
política monetária e de terem de respeitar as
regras do pacto orçamental, que impedem uma
política fiscal autónoma, ao mesmo tempo que não
existe um orçamento europeu para estimular a
convergência económica entre países e para servir
de apoio aos orçamentos nacionais. Assim, no
contexto atual, a única forma de conseguir
implementar a tão necessária reforma do euro
poderá ser por via indireta: quer associando a
reforma do euro ao pacote do Green Deal e das
alterações climáticas enquanto prioridade
expressa da nova Comissão, quer através do
financiamento por recursos próprios (em vez de
ser financiada pelos Estados nacionais), libertando
a UE destes debates de soma zero sobre os
quadros financeiros plurianuais.

Os acontecimentos dos últimos anos, incluindo o
processo de nomeação das novas lideranças
europeias, denotam uma tendência de
intergovernamentalização das dinâmicas da UE,
em que a Alemanha sobressai como o poder
dominante nas negociações europeias.

No entanto, a liderança alemã enfrenta grandes
desafios no plano nacional devido ao
enfraquecimento e instabilidade da coligação que
governa o país (estando Angela Merkel de saída e o
SPD a perder influência no panorama político
alemão). Também em França são evidentes os
problemas internos e os desafios à governação de
Emanuel Macron. Assim, a situação das
democracias nacionais nos países líderes do
projeto europeu suscita preocupações sobre qual
será o motor para impulsionar a UE nos próximos
anos, podendo gerar situações de bloqueio, de
inação e de falta de inovação institucional,
económica e social.

Um dos grandes equívocos sobre a implementação
da democracia na UE é achar que o principal
problema está na falta de formas de participação
por parte dos cidadãos. Na verdade, existem
muitos instrumentos à disposição dos europeus,
que vão desde a participação nas eleições europeias
até a mecanismos de conhecimento e transparência
dos processos legislativos. É a ausência de política
europeia que explica a utilização diminuta dos
instrumentos de participação por parte dos
cidadãos, existindo um desconhecimento sobre
como funciona a política no espaço europeu e
sendo a perceção das opiniões públicas muito
influenciada pelas perspetivas nacionais, que são
muito díspares. O facto de as políticas europeias
dependerem, em grande medida, das políticas
nacionais, acaba por tornar irreconciliáveis as
diferentes posições políticas, não havendo depois
mecanismos políticos europeus para reconciliação
destas posições.

A UE é um espaço de diversidade, em que as
prioridades dos países e a própria forma como
encaram o projeto europeu varia
consideravelmente. Os países bálticos, por
exemplo, valorizam a UE como um espaço de
contenção da Rússia, enquanto outros países
identificam as migrações como um assunto
importante e outros ainda referem as questões
económicas do espaço comum ou a reforma da
zona euro. Num relatório recente do European
Council of Foreign Relations, sobre as prioridades
dos cidadãos europeus para este novo ciclo
político da UE, verifica-se que a reforma do euro
não figura entre as principais prioridades, embora
para Portugal seja uma questão fundamental.
Interessantemente, as migrações continuam a
figurar como uma preocupação importante, apesar
do número real de imigrantes e refugiados que
chegam às fronteiras europeias, ter vindo a
diminuir de forma significativa. A permanência das
migrações como prioridade tanto no discurso
político como na perceção dos cidadãos está
também ligada à exploração do medo, à
amplificação e instrumentalização desta questão
por parte de alguns setores políticos e partidos
populistas.
Em muitos casos, a desinformação ou a divisão
entre europeus pode ser explicada também pela
gestão que os líderes nacionais fazem dos
assuntos europeus. Um exemplo recente é uma
certa diabolização do papel do Banco Central
Europeu na Alemanha, o qual é apresentando em
vários órgãos de comunicação como responsável

pela diminuição das poupanças dos alemães e
como prejudicial para a classe média alemã devido
às baixas taxas de juro dos depósitos e poupanças.
O governo alemão não tem feito um esforço para
explicar aos seus cidadãos que, na realidade, têm
sido os principais beneficiários do mercado único,
ou para combater a ideia de que a UE serve para
transferir fundos alemães para os países do Sul da
Europa. Seria necessária uma atuação mais
coerente e reforçada por parte dos líderes
europeus para explicarem quais as vantagens do
projeto europeu no plano nacional e quais os
ganhos reais para os seus cidadãos, dando maior
visibilidade a estas questões.
A ideia, frequentemente veiculada, de que o
euroceticismo tem uma base identitária nos países
do Norte da Europa e uma razão económica nos
países do Sul pode e deve ser desconstruída. As
questões identitárias têm uma raiz de insegurança
económica forte, e muitas das razões para o
crescimento do voto em partidos de extrema
direita ou populistas estão ligadas à insegurança
económica, independentemente da narrativa
identitária (do discurso anti-imigração, por
exemplo). Isto é facilmente ilustrável com a análise
dos cidadãos que votaram a favor do Brexit, que
votam em Le Pen em França, ou que elegeram
Donald Trump, uma vez que têm um perfil
socioeconómico muito semelhante: menos
instrumentos para lidar com a globalização,
empregos mais precários e insegurança
económica, graus educacionais mais baixos, viajam
menos, entre outros aspetos. Isto significa que o
voto não deriva de uma preferência política ou
ideológica clara, mas de uma reação, com forte
cariz emocional, à realidade socioeconómica em
que vivem.
Os receios de insegurança económica e a
incerteza sobre as perspetivas de vida são
facilmente manipulados por posições populistas
que preconizam soluções rápidas para os
problemas e/ou a atribuição fácil de
responsabilidades a um determinado grupo social

(como os imigrantes). Frequentemente, também,
os partidos políticos tradicionais na Europa não
têm sabido dar resposta a estas preocupações dos
cidadãos, uma vez que a esquerda europeia
moderada está em franca erosão na Europa (sendo
Portugal uma exceção), existindo nesses partidos a
ideia de que o combate às desigualdades tem
menos importância do que alguns combates
identitários.
Neste contexto, a reforma da zona euro é ainda
mais necessária, porque significaria uma resposta
para consolidar a coesão e a solidariedade
europeia para com todos aqueles que estão mais
vulneráveis – e que existem em todos os países
europeus. Há que evitar a armadilha de nos
fecharmos num debate identitário, pois esse
debate é facilmente divisivo e irreconciliável,
tornando impossível o reforço da coesão europeia;
por seu lado, um enfoque na discussão sobre as
questões económicas permite debater políticas
redistributivas e propicia entendimentos para se
avançar no projeto de construção europeia.

Curiosamente, no plano europeu, o impacto do
Brexit tem sido uma vacina e não um elemento de
contágio para os outros países da UE, porque o
processo tem sido tão difícil, conturbado e
desastroso que parece a pior escolha para
qualquer país europeu. Isto também mudou a
natureza do euroceticismo na Europa, uma vez que
os partidos eurocéticos tiveram de deixar cair a
bandeira da saída da UE, substituindo-a por outras
questões no ataque ao projeto europeu.

Um aspeto interessante, segundo uma
investigação do New York Times, é o facto da
maior parte dos fundos agrícolas europeus para os
países do Leste serem canalizados para famílias
político-partidárias que estão a fomentar o
euroceticismo nestes países. Existe, assim, uma
contradição: países que põem em causa normas
democráticas e questionam os princípios da UE
estão simultaneamente entre os principais
recetores dos fundos europeus. Neste quadro, a
União Europeia poderia, por exemplo, ter uma
ação mais forte para exigir condições de
integridade e independência dos organismos de
gestão dos fundos europeus nos países membros.
Ao nível internacional, o Brexit poderá
desequilibrar os pilares da política externa
europeia e reforçar uma tendência de
continentalização, intensificando a atenção da UE
no leste europeu e esvaziando politicamente o
foco Atlântico. Tal suscita desafios particulares
para Portugal, dadas as características e
prioridades da sua política externa, no sentido em
que reforça a posição periférica portuguesa e
coloca um maior ónus nos recursos próprios para
trabalhar as ligações privilegiadas que existem com
algumas partes do mundo. Mas há também
oportunidades: Portugal pode vir a criar coligações
e alianças com países europeus que têm a mesma
preocupação relativamente ao Brexit e também
desempenhar um papel preponderante nas
relações da Europa com África.
Portugal é um país extremamente eficaz do ponto
de vista diplomático, nomeadamente como
mediador e facilitador, mas é necessário um
aproveitamento mais eficaz dessas competências
para influenciar a política externa da UE, com uma
atuação mais estratégica e estruturada. Por
exemplo, se é verdade que o número de
portugueses em cargos intermédios da União
Europeia tem aumentado, ainda não é feita uma
utilização estruturada dessa presença em termos
da ação externa portuguesa.
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