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A Conferência sobre o Futuro da Europa, lançada no dia 9 de maio de
2021 e que se prolonga até à primavera de 2022, pretende ouvir e dar
mais voz aos cidadãos europeus sobre aquilo que esperam e querem
da União Europeia (UE). É, assim, mais uma oportunidade para
“aproximar a UE dos seus cidadãos” e de estes se sentirem mais
envolvidos no projeto europeu. O debate, que inclui vários temas,
pretende refletir designadamente em que áreas é necessária uma
maior intervenção da UE, apresentando recomendações concretas
aos governos dos Estados-membros, que terão a palavra final na
implementação das ideias e reformas propostas pelos cidadãos
(Castro, 2021).

Um dos nove grupos de trabalho temáticos da Conferência é sobre o
papel da UE no mundo (UE, 2022). O debate reflete designadamente
sobre como tornar a UE mais forte e um protagonista global, num
mundo mais multipolar e conflituoso, marcado pela rivalidade
estratégica entre os EUA e a China, pelas dúvidas acerca do
multilateralismo e pelas crises sanitárias e ambientais (Borrell, 2020b).
Acrescentem-se as ameaças, que não são apenas militares ou
territoriais, que contribuem para a desestabilização da vizinhança da
UE e mais além: táticas híbridas, política da força, intimidação,
desinformação, a utilização da energia como um instrumento de
pressão e influência política (Borrell, 2021a), ou os ataques
cibernéticos, a instrumentalização de migrantes, a privatização de
exércitos e o controlo político de tecnologias sensíveis ou terras raras
(Borrell, 2021b). E, ainda, um mundo cada vez menos livre com a
democracia sob ataque, tanto dentro como fora da UE (Borrell, 2021c).

Por outro lado, nenhum dos Estados-membros da UE tem por si só a
força nem os recursos necessários fazer frente a estas ameaças
(Mogherini, 2016) e a importância da Europa a nível mundial está a
diminuir. Se há trinta anos as economias europeias representavam
um quarto da riqueza mundial, daqui a vinte anos prevê-se que não
representem mais de 11% do PNB mundial, muito atrás da China, que
representará o dobro, abaixo dos 14% para os Estados Unidos e ao
mesmo nível da Índia (Borrell, 2020c). Continuar a fazer a escolha da
ação coletiva e do valor acrescentado da UE parece ser, nesta
perspetiva, evidente, mas nem sempre ela é consensual ou linear.



Neste debate, tem vindo a ganhar destaque, entre políticos e
académicos, o conceito de autonomia estratégica, constituindo-se
como a resposta necessária da UE a todos os problemas e factos
acima referidos. Segundo o atual Alto Representante da UE, Josep
Borrell, a autonomia estratégica é, mesmo, “um processo de
sobrevivência política” (Borrell, 2020c), a resposta à irrelevância.
Também para o atual presidente do Conselho Europeu, Charles
Michel, a autonomia estratégica é o “objetivo da nossa geração”, “o
credo que nos une para definir o nosso destino e ter um impacto
positivo no mundo” (Michel, 2020).

O conceito tem sido, de facto, amplamente defendido e discutido,
remetendo para a ideia de que a UE deve aumentar a sua “autonomia
estratégica” e/ou desenvolver um grau mais elevado de “soberania
europeia”. Estes conceitos aludem a um maior potencial de
independência, autoconfiança e resiliência numa gama ampla de
domínios – como defesa, comércio, política industrial, política digital,
política económica e monetária, e política de saúde – na sequência
de uma série de acontecimentos que nos últimos anos expuseram a
vulnerabilidade da Europa a choques externos (Parlamento Europeu,
2021). “Autonomia estratégica” e “soberania estratégica” são
frequentemente utilizados como sinónimos, remetendo para o
desenvolvimento do “smart power” da UE (Parlamento Europeu, 2020).

É importante referir que o conceito de autonomia estratégica não é
propriamente novo: foi usado pela primeira vez pelo Conselho em
novembro de 2013, a propósito da indústria de defesa, para reforçar a
capacidade da UE em tornar-se um melhor parceiro, através do
desenvolvimento da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD);
foi utilizado também, em maio de 2015, pelo Conselho dos Negócios
Estrangeiros (Borrell, 2020c); a Estratégia Global da UE de 2016
alimentava a ambição de alcançar para a UE uma autonomia
estratégica “para ser capaz de promover a paz e garantir a
segurança dentro e fora das suas fronteiras” (Conselho da UE, 2016);
também as conclusões do Conselho de novembro de 2016 referiam a
“capacidade para agir autonomamente, quando e onde necessário, e
com os seus parceiros sempre que possível” (Borrell, 2020c). 



Apesar da sua ampla difusão e aceitação, o significado do conceito
continua a ser ambíguo, especialmente no que se refere à sua
operacionalização efetiva.  

Josep Borrell e Charles Michel (2020) clarificaram que o conceito de
autonomia estratégica não tem a ver com protecionismo, “mas sim
com a capacidade de defender os nossos interesses e valores agindo
de forma multilateral sempre que possamos, estando embora prontos
a agir de forma autónoma sempre que devamos” (Borrell, 2020b). A
autonomia não implica assim total independência ou isolamento em
relação ao resto do mundo, mas o reforço das alianças e a
preservação dos compromissos da UE com o multilateralismo e uma
abertura global (Borrell, 2020a). 

Outro aspeto importante é que a autonomia estratégica não é uma
tentativa de criar alternativas à cooperação em matéria de
segurança e defesa no seio da Aliança Atlântica, ao contrário, uma
reforça a outra (Borrell, 2020a). De referir também que a “Bússola
Estratégica” (EEAS, 2022), em processo de desenvolvimento e adoção
pelos Estados-membros, ambiciona operacionalizar a autonomia
estratégica da UE, contribuindo para reforçar o papel da UE, quer
como provedora de segurança internacional, quer no reforço de
capacidades de defesa próprias.

Uma coisa é certa: à luz daquilo que foi sempre o projeto europeu,
construído de forma gradual e respondendo às necessidades,
também a autonomia estratégica será “um processo a longo prazo,
que pretende assegurar que os europeus tomam cada vez mais
conta de si mesmos” (Borrell, 2020c). Outra nota é que “a UE é e será
sempre aquilo que os Estados-membros quiserem que ela seja”
(Castro, 2017). Daí a oportunidade da Conferência sobre o Futuro da
Europa e do envolvimento dos cidadãos, a quem caberá exigir que as
necessárias reformas da UE sejam implementadas, porque a UE
continua a ser a melhor resposta aos desafios que enfrentamos
(Castro, 2020).

 Nota: 
Data: 24 de janeiro de 2022. Texto de apoio elaborado para o Workshop a “Autonomia Estratégica da UE”, dias 7 e 9
de março de 2022, no ISCSP, no âmbito da iniciativa Next Generation: You!
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