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Face ao imenso sofrimento humano em toda a Europa, a crise da COVID-19 é sem dúvida um 
teste de solidariedade crítico para a União Europeia, e também para o mundo. Após a resposta 
inadequada da política económica à crise financeira e económica global de 2008, outra 
fracasso na aplicação de respostas eficazes e cooperativas poderá exacerbar as tensões 
sociais e políticas entre os Estados-Membros. Nesse caso, seria inevitável uma nova 
estagnação, senão mesmo o colapso, do projeto de integração europeia. 

A pandemia da COVID-19, mesmo que mais nada aconteça, pôs temporariamente termo ao 
fetiche da política económica da UE — isto é, a "austeridade". Confrontadas com o 
desemprego em massa e níveis sem precedentes de falências de empresas como 
consequência da suspensão da atividade económica pelos governos, as elites políticas 
neoliberais e conservadoras decretaram rapidamente programas consideráveis de apoio 
público que em termos agregados correspondem a 10% do PIB da UE. A Comissão Europeia 
suspendeu as regras orçamentais inscritas no pacto de estabilidade e crescimento e congelou 
efetivamente as regras rigorosas dos auxílios de Estado, enquanto, após alguma relutância, o 
BCE prosseguiu a sua política de expansão do crédito ao sistema financeiro. O dogma 
económico central da última década, que é o maior responsável pelos problemas políticos e 
económicos que a UE enfrenta hoje em dia, foi rapidamente abandonado na tentativa de salvar 
o sistema capitalista de uma crise potencialmente existencial. No entanto, isto não 
representa necessariamente uma mudança de paradigma, como mostrou a crise 
financeira de 2008/2009. 

Do mesmo modo, a crise expôs impiedosamente as falhas políticas trágicas de três décadas de 
privatizações e subfinanciamento do setor público, particularmente na área da prestação de 
serviços de saúde. O ónus recai de forma esmagadora em serviços públicos de saúde 
subfinanciados e com pessoal manifestamente insuficiente. A importância vital de um setor 
público forte é amplamente demonstrada por esta crise e põe fim ao conto de fadas neoliberais 
do Estado mínimo. Não é mera coincidência o facto de a crise da COVID-19 estar a expor as 
terríveis consequências de setores públicos financeiramente estrangulados, particularmente em 
países como a Itália, a Espanha e a Grécia, que mais sofreram com a polarização económica e 
a austeridade orçamental que lhes foi imposta durante a última década. 

Neste contexto, a falta de solidariedade demonstrada pela Alemanha, Holanda, Áustria e outros 
países membros da UE para com os países que mais sofreram com a pandemia é trágica. As 
proibições de exportação de equipamento médico, o encerramento de fronteiras e, sobretudo, a 
recusa obstinada de criar sequer Corona bonds, ou mesmo formas mais alargadas e 
permanentes de mutualização da dívida, prejudicam fortemente a coesão política da UE. O 
facto de nesta situação líderes políticos, como o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, 
destacarem ostensivamente o apoio recebido da China, da Rússia e de outros países, é 
revelador da frustração generalizada com a situação política na UE. 

Além disso, as forças conservadoras e nacionalistas usam a crise para bloquear qualquer 
solução para a terrível situação humanitária dos refugiados atualmente abandonados nas 



fronteiras da UE e nas ilhas gregas. Por sua própria conta e risco, a UE está também a ignorar 
a crise humanitária e económica iminente no Sul Global e particularmente no continente 
africano. 

A crise da COVID-19 será assim lembrada não só como um desastre humanitário que envolve 
a perda evitável de milhares de vidas como provavelmente um ponto de rutura para o projeto 
de integração europeia. A crise originará grandes custos sociais sob a forma de níveis de 
desemprego elevados, aumento dos níveis de pobreza e uma subida ainda maior das 
desigualdades. Dada a distribuição de competências entre a UE e os Estados-Membros, o 
papel central dos governos nacionais durante a fase crítica da pandemia tem sido, em grande 
medida, inevitável. No entanto, quando a pior fase da crise tiver estabilizado, as limitações dos 
governos nacionais para lidar com as consequências sociais e económicas da crise tornar-se-
ão evidentes. 

O elevado grau de integração financeira e económica exige um programa coordenado e 
cooperativo a nível da UE para reconstruir a economia europeia. Este programa deve 
romper decisivamente com a orientação neoliberal das políticas da UE durante as últimas três 
décadas. Deve transformar a economia europeia num modelo de produção e consumo que seja 
de facto socialmente inclusivo e ambientalmente responsável. Para isso, o Pacto Ecológico 
Europeu, o “Green Deal”, deve ser transformado num Novo Pacto Ecológico Europeu, um 
“Green New Deal”. A dimensão social deve ser prioritária com propostas políticas a nível da UE 
para combater o desemprego em massa, a pobreza e a desigualdade. Os danos causados nos 
serviços públicos pelo dogma neoliberal precisam de ser corrigidos através da sua melhoria. A 
dimensão ambiental deve transformar os nossos sistemas energéticos, de transportes e 
alimentares, bem como reduzir de forma decisiva a nossa pegada ecológica e os níveis de 
emissão de carbono. A dimensão democrática deve envolver os cidadãos na codecisão das 
prioridades de investimento, em particular a nível regional e local. 

O financiamento de iniciativas governamentais não só para superar a crise atual como 
também para lidar com o legado desta crise e para construir um futuro sustentável não 
pode ser feito pelos governos nacionais individualmente. É necessário introduzir medidas 
comuns, incluindo a emissão de Eurobonds e um orçamento comunitário considerável, já 
defendido por muitos países na UE. A crise da COVID-19 tem demonstrado que os meios 
financeiros para implementar um programa pan-europeu sólido de transformação sócio 
ecológica estão disponíveis, se existir vontade política para mobilizá-los. Do mesmo 
modo, as iniciativas internacionais de alívio da dívida e de ajuda ao desenvolvimento devem 
ser rapidamente concebidas e implementadas.  

Apelamos às forças políticas progressistas para que se unam por detrás desta agenda e, 
em conjunto, pressionem para uma mudança política profunda. 
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