
Mais uma Cimeira de crise da União Europeia 

 

No passado dia 16 de Setembro, realizou-se em Bratislava (capital da Eslováquia) uma Cimeira de Chefes 

de Estado e de Governo da União Europeia. Sobre este tema publicamos um artigo com a sua análise, saído 

no semanário Informations ouvrières (Informações operárias) do Partido Operário Independente, de França 

(nº 420, de 22 de Setembro de 2016), da autoria de Daniel Shapira. 

  

 

 

Reforço militar da União Europeia: único consenso da Cimeira europeia 

 

 

É pouco dizer que a Cimeira europeia de Bratislava dos 27 Chefes de Estado e de Governo se realizou numa 

situação de crise. Para tentar ultrapassá-la, Hollande e Merkel chegaram à Cimeira europeia com a proposta 

conjunta de “uma iniciativa comum para desencadear mais facilmente operações externas da União 

Europeia e obter mais financiamentos europeus” (Agência France Press - AFP). 

Na abertura da Cimeira, Hollande tinha explicitado esta escolha nos seguintes termos: “A França faz o 

principal esforço para a defesa europeia, mas ela não pode estar sozinha, ela não quer estar sozinha. Ela 

pode ser a primeira, mas quer que a Europa, com a França (…), possa assegurar a sua própria protecção, 

a sua própria defesa, no âmbito da NATO, com o nosso parceiro americano. Que toda a gente compreenda: 

se os EUA escolherem afastar-se, a Europa deve ser capaz de se defender por si própria.” 

Como se constata nesta declaração, os dirigentes franceses e alemães integram na sua proposta tanto as 

exigências do imperialismo norte-americano como a profunda crise de dominação política que eles 

incarnam. 

Em seguida, o roteiro adoptado no final desta Cimeira de Bratislava pelos 27 Chefes de Estado e de Governo 

retomou a sua proposta, fixando-se como “objectivo: num contexto geopolítico difícil, reforçar a 

cooperação em matéria de segurança externa e de defesa”, e como “medida concreta: começar a elaborar, 

de imediato, uma Declaração comum UE-NATO”.  

Recordemos que esta Declaração comum, prescrita por Obama na última Cimeira da NATO, era uma ordem 

para que os governos europeus aumentassem os orçamentos militares em todos os países. E sabe-se que isso 

se destina a continuar e intensificar a guerra na Síria e, a nível mais vasto, em todo o Médio-Oriente e na 

África. É isto que explica o consenso existente em França – entre a Direita e a Esquerda – para aumentar 

para 2% do PIB o Orçamento militar, daqui até 2020. E foi mesmo este o único consenso que foi conseguido 

na Cimeira europeia. 

 

Uma “crise existencial” da União Europeia 

 

A AFP procurou resumir, ironicamente, a Cimeira europeia de 16 de Setembro deste modo: “Os dirigentes 

europeus, reunidos nesta 6ª f em Bratislava para reflectirem sobre o futuro da UE, combinaram um pequeno 

cruzeiro no Danúbio – rio europeu emblemático – para inspirar os seus debates. «Todos no mesmo barco», 

mas sem o seu colega britânico.” 

 

O cruzeiro diverte-se 

 

E que embarcação! Segundo a AFP, tratava-se do “Regina-Danubia, luxuoso barco de cruzeiro com 70m de 

comprimento e 11m de largura, uma capacidade para 400 passageiros e descrito como um «palácio dos 

congressos flutuante e festivo».” E não faltou nada: “Para acompanhar os debates, os dirigentes europeus 

puderam saborear o vinho branco da Eslováquia, que – foi assegurado pelo Sr. Fico (o Primeiro-ministro 

eslovaco, NdR) – é de «qualidade mundial».” 

Mas a encenação feita sobre o Danúbio não pode esconder a amplitude da crise da União Europeia – “crise 

existencial”, nas palavras pronunciadas por Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, no 

discurso feito dois dias antes dela.  

Na véspera da Cimeira, tinham-se multiplicado as palavras mais alarmistas, como foi o caso de Enrico Letta, 

ex-Primeiro-ministro italiano: “Está a Europa ameaçada? Sim, ou pior ainda. Com a crise económica que 



persiste, a dos refugiados, o terrorismo e o Brexit – esse desastre que abalou a própria ideia do projecto 

(europeu) – a situação é sem precedentes.” 

 

“O mecanismo foi quebrado…” 

 

E Mario Monti – antigo Comissário europeu para a Concorrência e ex-Chefe do Governo italiano – também 

tinha declarado: “Sempre considerei que foi através das crises que a Europa progrediu. Mas, eu exprimi 

dúvidas, pela primeira vez [em 2015], sobre o facto de elas nos poderem ainda ser benéficas. O que mudou 

é que o mecanismo foi quebrado. As crises já não me parecem gerar energias políticas novas, capazes de 

nos fazer avançar.” 

Foi esta situação que levou Angela Merkel – a Chanceler alemã – a afirmar, na abertura da Cimeira: 

“Estamos numa situação crítica.” O que foi reforçado pelo Presidente francês, François Hollande, ao 

declarar: “O risco de desagregação da Europa nunca foi tão grande.” 

E são estes mesmos responsáveis alemão e francês, Merkel e Hollande, que fecharam a Cimeira através de 

uma conferência de imprensa conjunta, indicando desse modo o estado das “instituições da União 

Europeia”. São os responsáveis dos seus dois principais potentados imperialistas – ambos em crise – que 

dirigem a UE… e mais ninguém. 

Contudo, o seu compromisso comum e a decisão comum sobre os orçamentos militares não conseguiram 

abafar as divergências. A AFP fez a seguinte síntese: “Bratislava não fez esquecer todas as outras 

divergências. Dossiês como o dos trabalhadores colocados no estrangeiro ou a repartição dos refugiados 

pelos diversos países da UE continuam a ser muito conflituosos. Os países do Grupo de Visegrad (Hungria, 

Polónia, Eslováquia e República Checa) chamaram a atenção, na Cimeira, que desejavam que os Estados-

membros sejam mais ouvidos em Bruxelas. E reafirmaram que continuam a opor-se firmemente a qualquer 

mecanismo obrigatório de repartição dos refugiados – como consta do Plano de «recolocação» adoptado 

pela UE em Setembro de 2015 – enquanto países como a Grécia e a Itália reclamam, precisamente, mais 

solidariedade, face à carga migratória.” 

 

Risco de escândalo 

 

A Declaração comum de Bratislava, apelando a dar “a visão de uma UE atraente”, não impediu a crise de 

se fazer notada na conclusão da Cimeira europeia, que terminou com um risco de escândalo. 

Com efeito, na conferência de imprensa final deveria inicialmente participar Matteo Renzi – o Chefe do 

Governo italiano – para além de Merkel e de Hollande. Mas, à última hora, Renzi boicotou-a. 

No dia seguinte à Cimeira, a 17 de Setembro, ele organizou uma outra conferência de imprensa na qual 

afirmou claramente: “Não creio que seja justo a Itália fazer de conta que nada se passa, quando as coisas 

não melhoram.” Na véspera, tinha explicitado a sua recusa em participar na conferência de imprensa 

comum declarando “não partilhar as conclusões da Cimeira do mesmo modo que eles.” 

Sim, de facto – como o disse Juncker – a União Europeia atravessa uma “crise existencial”. 


