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Mai poate fi salvată UE?
Verhofstadt înjură egoismul german și pe micul Horthy1

ABSTRACT
Uniunea Europeană trece prin momente extrem de grele, iar supraviețuirea ei
este incertă. O recunoaște unul dintre cei mai înflăcărați pro-europeni, președintele
Alianței Democraților și Liberalilor pentru Europa, Guy Verhofstadt. Într-un articol
semnat în La Libre Belgique, eurodeputatul lovește în toate părțile- de la premierul
maghiar Viktor Orban (pe care îl numește un Horthy pitic), până la egoismul și
zgârcenia guvernului de la Berlin. Folosind citate din filosofi marxiști, Guy
Verhofstadt vrea să se folosească de această criză pentru a forța o Uniunea Politică,
adică transformarea UE într-un stat! Ce șanse reale are acest proiect, cât reprezintă
viziune politică și cât delir, aflați citind materialul publicat de La Libre Belgique!
Pandemia de coronavirus atacă mai întâi organismele fragile și nu este deci
surprinzător că este pe cale să măture Uniunea Europeană, slăbită de egoismul statelor
membre, de lipsa de curaj a clasei sale politice și de pasivitatea instituțiilor.
Este greu pentru mine s-o recunosc, în situația în care construcția europeană este
proiectul vieții mele. dar trebuie să fim realiști: când auzi valul de proteste, venit din
adâncul popoarelor noastre, care acuză Europa că (Uniunea – completarea NS) este
inutilă în această perioada de criză istorică, ce să răspunzi?
De altfel, nu este o întâmplare că naționaliștii au folosit această ocazie nesperată
ca să-și scuipe veninul populist. Perfidia lor este fără margini, căci dacă Europa
funcționează prost este și pentru că ei refuză să conceapă că ea ar putea funcționa mai
bine.
Dar printre pro-europeni sau cei presupuși pro-europeni, cine se angajează cu
adevărat să propună o Europa care să funcționeze, o Uniune politică care să dispună în
toate împrejurările de mijloace de protecție a populației și a interesului comun?
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Fiecare stat membru și-a dezvoltat strategia proprie ca și când ar exista 28 de
variante ale Covid-19.
De la început, gestionarea acestei crize actiunea în Europa a fost haotică. Doar
Statele Unite au reușit să facă mai rău, președintele Trump tratând subiectul ca pe o
farsă timp de multe zile.
Ne-au trebuit aproximativ două luni după izbucnirea pandemiei la Wuhan, în
China, până să devenim conștienți de gravitatea sa.
Între timp, Italia se scufunda, fără ca vreo măsură serioasă să fie luată în țările
vecine, nici pentru a o ajuta, nici pentru a se pregăti ele însele pentru invazia inevitabilă
a virusului.
Nu s-a încercat nimic pentru a împiedica răspândirea sa în cele patru colțuri ale
continentului și de cealaltă parte a canalului Mânecii, nici măcar închiderea stațiunilor
de sporturi de iarnă, loc de amestec al populațiilor urbane europene.
Dimpotrivă, fiecare stat membru a început să-și dezvolte propria strategie, la
sfaturile propriului comitet științific, ca și când ar există 28 de variante ale Covid-19.
Unii au optat pentru o izolare imediată și strictă, alții au ezitat înainte de a se
hotărî; alții, până recent, nu luau nicio măsură de anvergură, pariind pe teoria “imunității
colective”. Și în mijlociul acestei cacofonii, instituțiile europene își înmulțesc
recomandările fără urmă de abordare comună.
Pentru a salva economia, o abordare minimalistă care uită esențialul.
Dar să recunoaștem. La urmă urmelor, politica de sănătate nu este o competență a
UE. În schimb, politica economică este; una de prima importantă. Și mai mult încă
pentru cei care au în comun euro.
Totuși, la acest capitol crucial Europa nu este mai la înălțime decât pe plan
sanitar. În vreme ce instituțiile federale americane s-au adunat și un vot transpartinic
în Congres a decis deja un pachet de relansare și de reconstrucție de 2.200 de miliarde
de dolari, Uniunea Europeana tergiversează de săptămâni.
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Din fericire, BCE a stabilizat sistemul financiar garantând un stoc de 759 de
miliarde de euro de datorii și Comisia și-a golit buzunarele bugetului european pentru a
veni în ajutorul regiunilor, șomerilor și IMM-urilor europene.
Căci dacă nu, la ce au ajuns până în prezent miniștrii noștri de finanțe: un
program de împrumuturi cu dobândă redusă de câteva sute de miliarde pentru a ușura
finanțele publice ale statelor celor mai afectate de criză.
O abordare desigur necesară, dar foarte minimalistă care uită esențialul: cum să
facem pentru a reporni economia reală, peste câteva săptămâni, cu companii aflate în
pragul falimentului și conturi publice naționale secate?
Este un spectacol jalnic în care unele din statele noastre demonstrează un
asemenea grad de lipsă de solidaritate și de prevedere încât inima însăși a proiectului
european riscă să dispară.
Această pandemie va fi distrus economiile noastre la fel ca un război. Lansarea
unui nou plan Marshall este deci urgență. Comisia Europeană este mai mult decât
vremea să se emancipeze și să lanseze inițiativa unui plan global de reconstrucție.
Ea trebuie să se adreseze opiniei publice și să-i arate că o altă cale decât
catastrofa anunțată este posibilă. În plus, este singurul mijloc de a pune Consiliul
European în față responsabilităților sale. Nu peste doi ani, nu peste șase luni, ci acum.
La următoarea întrunire a șefilor de stat și de guvern.
Într-adevăr, acum trebuie pregătită relansarea activității întreprinderilor noastre.
Acum trebuie creată speranța pentru întreprinzătorii noștri și pentru muncitorii noștri.
Acum putem anticipa, nu când rețeaua noastră industrială și serviciile noastre vor fi
aproape în colaps.
Să țintim mai sus.
Economiștii sunt o dată cu toții de acord: pentru a fi eficace, acest plan trebuie să
fie mare, de ordinul a cel puțin 8% din PIB, adică, cu alte cuvinte, cel puțin 1.000 de
miliarde de euro. Această reconstrucție va fi ocazia, acum sau niciodată, să scoatem
carbonul din modurile noastre de producție pentru a trece la o economie durabilă și a
recupera teribilă întârziere din domeniul digital.

