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CARTA DE APRESENTCARTA DE APRESENTCARTA DE APRESENTCARTA DE APRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO    

    

A integração europeia é um dos principais temas dos noticiários, e isso foi 

evidenciado pela recente crise de 2008, que demonstrou que os arranjos da União Europeia 

afetam a vida de milhões de indivíduos e definem, por exemplo, seus empregos e a forma 

como estão inseridos socialmente. 

Nesse contexto, esse comitê foi pensado como um espaço para que vocês, 

delegados, possam olhar para a história da integração europeia e, a partir disso, discutir 

sobre como enfrentar as dificuldades políticas, econômicas e sociais de um período – a 

década de 1980 – que se tornou a base para o futuro de um continente inteiro. 

Como diretora, pensar na temática dessa simulação para o Conselho Europeu foi 

extremamente recompensador, pois é um período muito rico em informações e em 

transformações; aprendi muito e espero que o tema seja interessante para vocês tanto 

quanto foi para mim. A colaboração de Juliana Barravieira Giglio e Lucas Madeira Bortoletto, 

meus diretores-assistentes, foi uma parte importante desse processo, e a eles eu agradeço 

muito pelo empenho e criatividade; nossa integração foi essencial para que pudéssemos 

estabelecer o Conselho Europeu no FAMUN 2014. 

Contudo, nada disso teria sentido se não fosse por vocês, os delegados que 

escolheram simular Margareth Thatcher, Helmut Khol, François Miterrand, entre tantas 

outras figuras políticas europeias que foram essenciais nas décadas de 1970 e 1980. Vocês 

farão com que todo nosso trabalho seja posto em prática, e esperamos que todos possam se 

divertir e, ao mesmo tempo, fazer história: nos debates, diferentes visões sobre a Europa 

serão evidenciadas, e isso demonstra que a simulação vai muito além desse termo: ela 

representa o quanto a “vida real” é marcada por divergências que afetam a vida de milhões. 

Por fim, gostaria de agradecer novamente a todos vocês por fazer com que a reunião 

do Conselho Europeu aconteça! Vamos fazer história! 

 

Rúbia Marcussi Pontes 

Diretora do Conselho Europeu 
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POSICIONAMENTO DOS PAÍSESPOSICIONAMENTO DOS PAÍSESPOSICIONAMENTO DOS PAÍSESPOSICIONAMENTO DOS PAÍSES    

Embora a história de formação dos Estados europeus apresente traços comuns, os 

aspectos culturais, econômicos e sociais próprios foram essenciais para que cada 

nacionalidade formasse sua visão de mundo e seu sistema de crenças acerca da integração 

europeia. Nesse sentido, o posicionamento dos países a seguir busca evidenciar alguns 

aspectos que são relevantes para esses Estados: seus principais interesses, algumas 

características históricas e, principalmente, sua situação econômica e política no processo 

de integração europeu a partir de 1950. Essa breve apresentação visa a fornecer uma 

primeira orientação para o estudo dos delegados. 

    

Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha (República Federal da Alemanha)(República Federal da Alemanha)(República Federal da Alemanha)(República Federal da Alemanha)    ––––    Chanceler Helmut KohlChanceler Helmut KohlChanceler Helmut KohlChanceler Helmut Kohl    

O histórico de industrialização da Alemanha está relacionado à unificação do país, 

em 1871, que viabilizou a formação da indústria pesada a partir de um arranjo político entre 

o Estado e as empresas, com papel de destaque para os bancos nacionais que 

possibilitavam o financiamento da industrialização (COSTA, s/d, p. 12). No pós-guerra, a 

Alemanha tornou-se o coração industrial da Europa, sendo a principal fornecedora de 

produtos de alto valor agregado, como automóveis e produtos químicos. 

A intervenção estatal alemã na economia foi feita de forma a garantir as condições 

mínimas para que o mercado se desenvolvesse; o grau de proteção social é elevado e há 

constante preocupação com a manutenção do nível de emprego (VAN APELDOORN, 2002, 

pp. 74-6). Por ser uma potência exportadora, o país apresenta grande interesse na expansão 

de um mercado comum europeu; seus principais parceiros comerciais são os Estados 

Unidos, a França, a Holanda e o Reino Unido. 

O PIB alemão, que crescia em uma média de 4,3% entre 1961 e 1973, caiu para 2,2% 

entre 1974 e 1980, o que ilustra a desaceleração da economia (BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 

22). Na década de 1980, iniciou-se um processo de deterioração da força trabalhista alemã, 

o que foi evidenciado com a ascensão do chanceler Helmut Kohl ao poder em 1982. Membro 

da União Democrata Cristã (UDC), sua orientação política estava mais relacionada às 

práticas neoliberais. A agenda do chanceler estava diretamente relacionada à redução do 

intervencionismo estatal, além de uma série de privatizações e desregulamentações 

(COSTA, s/d, p. 17). Em um momento de crise internacional, a busca pela dinamização da 

indústria a partir da desregulamentação do mercado de trabalho passou a ser fortemente 
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defendida, embora ainda houvesse um conjunto de políticas sociais que garantiam melhor 

qualidade de vida para a população. 

Embora Kohl apresentasse uma agenda política baseada no neoliberalismo, o 

passado de governos social-democratas na Alemanha consolidou a ideia de que o projeto de 

integração deveria expandir a competitividade alemã e europeia em relação ao mundo 

(VAN APELDOORN, 2002, pp. 74-6). Assim, a defesa da agricultura alemã era fundamental 

nessa integração, uma vez que o país não desejava a eliminação das barreiras agrícolas 

alfandegárias, tendo em vista que a concorrência internacional poderia prejudicar 

fortemente esse setor da economia e comprometer a qualidade de vida das famílias que 

viviam no campo. 

Já a questão dos trabalhadores na Alemanha mostrou-se como um fator 

problematizante na época de crise, com a elevação da taxa de desemprego geral de 0,8% 

entre 1961 e 1983 para 3,4%, entre 1974 e 1980, e o pico de 7,5% em 1983. O desemprego 

foi prejudicial a todos os trabalhadores no país e, especialmente, para os imigrantes, que 

foram os primeiros afetados (BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 23; JUDT, 2007, pp. 275; 461). 

 

Bélgica (Reino Bélgica (Reino Bélgica (Reino Bélgica (Reino da Bélgica)da Bélgica)da Bélgica)da Bélgica)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Ministro Ministro Ministro Wilfried MartensWilfried MartensWilfried MartensWilfried Martens    

A Bélgica é um país central na história da integração europeia, uma vez que a capital 

do país, Bruxelas, é a sede de instituições como a União Europeia (UE) e a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), além de ser a capital do Conselho Europeu. É evidente, 

portanto, a posição estratégica do país nos debates acerca do processo de integração 

europeu (THE BELGIUM-LUXEMBOURG CHAMBER OF COMMERCE IN HONG-KONG, 

2014). 

No pós-guerra, a Bélgica passou por um forte processo de industrialização; sua 

indústria é caracterizada pela produção de bens de elevado valor agregado, além da 

produção de insumos para exportação, como ferro e carvão. Luxemburgo é um dos seus 

principais parceiros comerciais (THE BELGIUM-LUXEMBOURG CHAMBER OF COMMERCE 

IN HONG-KONG, 2014). 

Embora apresentasse elevados índices de desenvolvimento, a Bélgica entrou em um 

processo de recessão com o primeiro choque do petróleo. Conflitos políticos internos, de 

natureza regional e cultural, agravaram a situação econômica do país entre as décadas de 

1970 e 1980, pois a concentração da produção industrial encontrava-se na região norte, 

denominada Flandres, na qual predomina uma população de origem alemã; enquanto isso, a 

Valônia, região sul do país na qual predomina uma população de origem francesa, sofreu 
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perda de competitividade de sua principal indústria, o carvão (MOORE-ROBINSON, 1991). 

Nesse período de crise, o desenvolvimento assimétrico da economia agravou o conflito 

político interno, e as decisões políticas da CEE poderiam exercer influência para garantir a 

unidade do país. 

A Bélgica frisava a importância de políticas sociais para a concretização da união, e 

o primeiro-ministro Wilfried Martens exerceu papel de destaque nessa orientação. Martens 

tornou-se primeiro-ministro em 1979 e exerceu a função até 1992, sendo membro do Partido 

Popular Belga-Cristão; ganhou destaque na institucionalização da União Europeia e foi 

essencial na reforma interna que instituiu o federalismo no país. O primeiro-ministro 

também foi responsável por uma coalização política na Bélgica, que introduziu reformas e 

programas de austeridade. Embora fosse amigo pessoal de Margaret Thatcher, tinha uma 

visão muito diferente do futuro da Europa em relação à visão da primeira-ministra inglesa 

(“MARGARET…”, 2013). Ademais, Martens foi um dos fundadores do Partido Popular 

Europeu, partido de centro-direita que tem representações em diversas instâncias da CEE 

(CONSELHO EUROPEU, 1985). 

 

Dinamarca (Reino da Dinamarca)Dinamarca (Reino da Dinamarca)Dinamarca (Reino da Dinamarca)Dinamarca (Reino da Dinamarca)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Poul SchlüterMinistro Poul SchlüterMinistro Poul SchlüterMinistro Poul Schlüter    

A Dinamarca apresenta uma imagem nacional relacionada com a ideia de soberania 

e de neutralidade, que marcou a história do país, principalmente a partir de 1864. 

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, a postura neutra do país passou a ser 

progressivamente substituída por uma posição alinhada aos interesses dos Estados Unidos, 

principalmente no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da qual a 

Dinamarca faz parte desde sua criação, em 1949 (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF 

DENMARK, 2003, pp. 3-4). 

O país é marcado por um processo de industrialização que garantiu elevados índices 

de desenvolvimento social e econômico no pós-guerra, havendo forte participação do 

Estado, embora o “setor público industrial fosse menor na (...) Dinamarca (...), e maior na 

Itália e França” (JUDT, 2007, p. 555). Em 1963, o total de exportação de produtos industriais 

ultrapassou pela primeira vez na história do país a exportação de produtos agrícolas 

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 2003, p. 4). Por ter um mercado mais 

aberto, a dependência de exportações e importações tornou de grande interesse o ingresso 

da Dinamarca na CEE, o que ocorreu oficialmente em 1973. Deve-se destacar a dependência 

das exportações dinamarquesas de carne e laticínios para o Reino Unido, o que evidencia o 
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interesse em expandir essas atividades econômicas por todo o continente europeu (JUDT, 

2007, p. 315). 

A Dinamarca também ergueu, a partir de 1930, um sólido Estado de bem-estar 

social, garantindo a proteção ao trabalho e aos trabalhadores. O aumento da força de 

trabalho empregado no setor público, entre 1974 e 1990, na Dinamarca, passou de 22,2% 

para 30,5% (JUDT, 2007, p. 558). Entretanto, a crise econômica da década de 1970 exigiu 

que o país revisse seus gastos públicos, o que foi feito por meio de uma relativa 

terceirização do quadro de funcionários públicos. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a Dinamarca defendeu, no Conselho Europeu, medidas 

que visassem ao desenvolvimento dos países atrasados por meio da industrialização, como 

forma de enfrentar as dificuldades e barreiras impostas por uma economia internacional 

cada vez mais competitiva. Além disso, considerava fundamental que os países se 

desenvolvessem para que as bases dessa integração fossem, de fato, sólidas. A Dinamarca 

também considerava importante a livre circulação de pessoas na CEE, uma vez que essa 

liberdade facilitaria o desenvolvimento dos países ainda em desenvolvimento (CONSELHO 

EUROPEU, 1985). 

O primeiro-ministro da Dinamarca, Poul Schlüter, foi eleito pelo Partido Conservador 

Popular, em 1982, e ocupou seu cargo até 1993. Seu governo foi marcado inicialmente por 

uma minoria de centro-direita, mas Schlüter realizou diversas coalizões ao longo de seus 

mandatos como primeiro-ministro. É importante destacar que a ascensão de Schlüter 

ocorreu em um momento de crise, que afetava a política de bem-estar social dinamarquesa; 

sua postura conservadora marcou sua atuação política, mas seu governo foi caracterizado 

pelo desenvolvimento de uma flexibilidade das políticas enquanto se mantinha a seguridade 

construída com o passado de Estado de bem-estar social do país (PINTO, 2008, pp. 52-4). 

 

França (República FrancesaFrança (República FrancesaFrança (República FrancesaFrança (República Francesa))))    ----    Presidente François MitterrandPresidente François MitterrandPresidente François MitterrandPresidente François Mitterrand    

O histórico de formação do Estado francês é marcado por uma elevada intervenção 

estatal na economia, o que é expresso por meio de um modelo de bem-estar social que 

protegia os direitos dos cidadãos: os governos nacional-democratas demonstraram 

preocupação com a questão social e buscavam garantir acesso à saúde e educação de 

qualidade fornecidos pelo Estado, o que foi essencial para a reconstrução do país no pós-

guerra (CARPENTIER; LEBRAN, 2002, p. 502). Foi com o governo de De Gaulle, entre 1958 e 

1969, que a França pôde modernizar suas estruturas econômicas. Contudo, “a 

modernização da agricultura (...) e a migração de filhos e filhas de camponeses para as 



 

 

8 

 

cidades vinham despovoando as zonas rurais francesas” (JUDT, 2007, p. 548), o que tornou 

a defesa e a proteção do setor agrícola do país uma preocupação política constante da 

política externa francesa. 

A França foi um dos países mais atuantes no processo de formação da CEE e do CE, 

buscando um projeto de integração política forte, principalmente com o intuito de evitar que 

a Alemanha se tornasse a única potência industrial na região. Ademais, até a década de 

1970, a França se opôs fortemente à entrada do Reino Unido na CEE, com o objetivo de 

garantir para si a exclusividade do mercado europeu (JUDT, 2007, p. 315). Já a constante 

busca do país por acordos protecionistas, principalmente no setor agrícola, e sua prática de 

subsídios indiretos marcaram uma contradição em relação ao projeto de integração 

europeu, o qual buscava diminuir as barreiras econômicas entre os países (JUDT, 2007, p. 

316). 

A ascensão do presidente François Mitterrand ao poder, em 1981, marcou uma 

época de intensas transformações que caracterizariam seu governo socialista. Mitterrand 

estatizou 36 bancos e 5 das maiores indústrias da França, especialmente aquelas que 

atuavam nos setores do ferro e do aço (JUDT, 2007, p. 552); permanceceu no poder até 

1995 e é um dos presidentes de maior destaque na história francesa. Sua agenda política 

buscava restaurar a competitividade da indústria francesa, bem como expandir esse 

processo em um projeto político baseado no alargamento da CEE e do CE; a França da 

década de 1980 atuava, portanto, em prol de uma integração europeia baseada não 

somente em acordos financeiros, mas sim em um projeto político com instituições comuns 

aos países membros (VAN APELDOORN, 2002). 

 

Grécia (República Helênica)Grécia (República Helênica)Grécia (República Helênica)Grécia (República Helênica)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Andréas Papandréu Ministro Andréas Papandréu Ministro Andréas Papandréu Ministro Andréas Papandréu     

A trajetória grega a partir da década de 1950 foi marcada pelo denominado “milagre 

econômico”, que foi possibilitado, em grande medida, pela ajuda financeira proporcionada 

pelo Plano Marshall e pela abertura do país para captação de investimento estrangeiro. A 

industrialização do país ocorreu em diversos setores, mas sua economia permaneceu 

subordinada e dependente dos seus principais parceiros comerciais, que são a Alemanha, a 

França e a Itália; além disso, a dependência financeira em relação aos Estados Unidos 

tornou-se um fator agravante para o país (UNIÃO EUROPEIA, 2014 d). 

Já o sistema de bem-estar social que se formou na Grécia foi marcado por uma forte 

assimetria entre aqueles que tinham acesso aos serviços proporcionados pelo Estado 

(principalmente funcionários públicos) e aqueles que não o tinham, não havendo um Estado 
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previdenciário básico (JUDT, 2007, p. 557). Essa característica do Estado de bem-estar 

social grego potencializou as diferenças econômicas entre as parcelas da população, 

fomentando a concentração de renda. 

O cenário interno delicado da Grécia foi agravado pela instauração de um ditadura 

militar no país, em 1967, e o país só pôde candidatar-se à entrada na CEE após a derrubada 

desse regime, em 1974, entrando para o bloco em 1981 (EUROPEAN UNION, 2010). A 

transição da ditadura foi um movimento que buscou inserir a Grécia no projeto de 

integração europeu, mas as dificuldades de integração eram mais evidentes do que as que 

seriam enfrentadas por Portugal e Espanha, que também haviam passado por ditaduras; isso 

aconteceu devido ao agravamento da crise econômica e à insatisfação social da população 

na Grécia. Nesse sentido, o país buscava, na década de 1980, a criação de fundos com 

recursos destinados para elevar seu grau de competitividade e poder se inserir de fato na 

Comunidade (CONSELHO EUROPEU, 1984 a). 

A eleição do primeiro-ministro Andréas Papandréu, em 1981, iniciou “um governo 

socialista homogêneo, que se mantém no poder após as eleições de 1985” (BERSTEIN; 

MILZA, 2007, p. 23). Papandréu era filho do primeiro-ministro grego Georgios Papandréu, 

que foi derrubado com a instauração da ditadura na Grécia, sendo obrigado a deixar o país e 

a viver nos Estados Unidos. Ao retornar ao país, o papel político de Papandréu Filho foi 

essencial ao formar o Movimento Socialista Pan-helênico, partido de esquerda social-

democrata que buscava a restauração da democracia no país. O primeiro-ministro grego 

assumiu a responsabilidade de impulsionar a economia e de conter as altas taxas de 

inflação; uma de suas principais medidas foi a nacionalização de empresas e bancos 

(CHAMALA, 2006). 

 

Irlanda (República da Irlanda)Irlanda (República da Irlanda)Irlanda (República da Irlanda)Irlanda (República da Irlanda)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Garret FitzGeraldMinistro Garret FitzGeraldMinistro Garret FitzGeraldMinistro Garret FitzGerald    

O processo de independência da Irlanda, que teve início em 1919 e sua síntese em 

1921, foi extremamente importante para o país, que, durante os anos de domínio do Reino 

Unido, tinha uma economia baseada na agricultura. O processo de industrialização teve 

início após a independência, mas foi marcado por dificuldades estruturais, uma vez que as 

relações com o Reino Unido não deixaram de existir, especialmente no âmbito do comércio, 

havendo uma forte interligação entre suas economias (JUDT, 2007, p. 315). 

A Irlanda buscava expandir suas relações econômicas por meio da participação na 

CEE, sendo essencial a formação de um mercado consumidor para o país. Nesse sentido, 

defendia uma maior liberalização dos setores econômicos para que a Europa pudesse se 
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adaptar à concorrência do mercado mundial. Na década de 1980, a Irlanda conseguiu atrair 

altos níveis de investimento estrangeiro, o que garantiu o aumento do PIB irlandês de 3,7%, 

entre 1981 e 1990, mesmo em um período de crise internacional (BERSTEIN; MILZA, 2007, 

p. 67). Ademais, a Irlanda buscava maior igualdade entre os países europeus na agricultura 

para que houvesse a maximização da eficiência, visando a fomentar o processo de 

mecanização (CONSELHO EUROPEU, 1984 b). Quanto às políticas sociais comunitárias, a 

Irlanda insistiu que houvesse maior repartição do fundo dos Programas Integrados 

Mediterrâneos (PIM), além de aumentos das isenções fiscais para viajantes (CONSELHO 

EUROPEU, 1984 a). 

A questão social apresenta grande relevância para a política interna do país: os 

constantes conflitos violentos com a Irlanda do Norte foram uma das principais questões 

enfrentadas pelo primeiro-ministro Garret FitzGerald, eleito em 1981 pelo partido Fine Gael, 

de orientação considerada como mais conservadora. FitzGerald estabeleceu uma política 

interna de conciliação entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido, tornando-se um dos 

políticos mais respeitados da Irlanda. Contou com forte apoio dos trabalhistas para manter-

se no governo em 1982, mas mantinha uma relação de diálogo com o governo de Margaret 

Thatcher, o que foi evidenciado na assinatura do Acordo de Hillsborough, em 1985, que 

proporcionava maior participação da Irlanda em assuntos de governo (“MORRE...”, 2011). 

FitzGerald enfrentou também uma situação extremamente preocupante em relação ao nível 

de desemprego na Irlanda, o qual chegou a 14,9% na década de 1980 (BERSTEIN; MILZA, 

2007, p. 67). 

 

Itália (República Italiana)Itália (República Italiana)Itália (República Italiana)Itália (República Italiana)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Bettino CraxiMinistro Bettino CraxiMinistro Bettino CraxiMinistro Bettino Craxi    

A recuperação econômica italiana no pós-Segunda Guerra Mundial foi marcada por 

um arranjo político muito característico entre as regiões do país, arranjo esse que permitiu 

que o “milagre econômico italiano acontecesse apesar desse sistema, não por causa dele” 

(JUDT, 2007, p. 269). O país, então, passou de uma economia baseada na agricultura para 

uma economia de exportação, sendo Alemanha e França seus principais parceiros 

comerciais no âmbito europeu. 

Entretanto, mesmo com as elevadas taxas de crescimento a partir dos anos 1950, a 

Itália foi fortemente atingida pela crise mundial iniciada com o primeiro choque do petróleo: 

“o endividamento externo, a inflação e desvalorização da lira são acompanhados pela 

diminuição do ritmo da atividade industrial, o que faz crescer o número de desempregados e 

de trabalhadores em situação precária” (BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 231). O trabalho 
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informal passou então a ser uma das bases da economia italiana, e o crescimento médio da 

produção industrial caiu de 6,4%, entre 1961 e 1973, para 2,8%, entre 1974 e 1980 

(BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 22). 

Nesse panorama, a Itália exerceu papel de destaque no estabelecimento das 

medidas necessárias para o alargamento da CEE, com vistas a estimular a economia 

europeia. A Itália apresentou posição ativa no que concernia ao estabelecimento de 

políticas sociais comunitárias, defendendo os interesses dos países que sofriam com secas e 

com a fome, como a Irlanda (CONSELHO EUROPEU, 1984 a). 

O primeiro-ministro Bettino Craxi, que assumiu o poder de 1983 até 1993 pelo 

Partido Socialista Italiano, procurou conciliar o desenvolvimento econômico e social a partir 

de uma visão socialista. Sua gestão buscava a independência do país e da Europa, 

principalmente por meio da expansão da CEE; internamente, Craxi conseguiu um “segundo 

milagre econômico italiano”, mas os problemas estruturais do país ainda permaneceram 

(BERSTEIN; MILZA, 2007, pp. 231-3). 

A expansão dos postos de trabalho no país era uma questão essencial no governo de 

Craxi e, em 1983, buscou-se um novo pacto social entre o governo e as associações 

trabalhistas italianas em busca de fomento ao emprego. Entretanto, devido à dificuldade de 

acordo entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, o primeiro-ministro Craxi alterou o 

curso de ação com um decreto denominado Decretio di S. Valentino, no qual diminuiu a 

indexação dos salários, causando descontentamento nos sindicatos (GRAZIANO et al., 

2008, p. 8). 

 

Luxemburgo (GrãoLuxemburgo (GrãoLuxemburgo (GrãoLuxemburgo (Grão----Ducado do Luxemburgo)Ducado do Luxemburgo)Ducado do Luxemburgo)Ducado do Luxemburgo)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Pierre Werner Ministro Pierre Werner Ministro Pierre Werner Ministro Pierre Werner     

Luxemburgo é um país com participação ativa na fundação de diversas instâncias 

políticas europeias e foi membro fundador da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), do Benelux e da CEE. Nessas instituições, Luxemburgo sempre se posicionou 

segundo o princípio de consenso, que rege a política do país após a Segunda Guerra Mundial 

(CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG, 2014). 

Sua história também é indissociável em relação aos países com que faz fronteira 

(Alemanha, Bélgica e França), pois eles são seus principais parceiros comerciais (UNIÃO 

EUROPEIA, 2014 e). Sua economia, embora pequena, é marcada por elevado nível de 

exportações para os principais países da Europa, o que evidencia a vantagem de formação 

de um mercado comum. É por isso que Luxemburgo tem um histórico de incentivo à 

integração europeia, especialmente após as décadas de 1950, quando houve um elevado 
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nível de investimento estrangeiro no país a partir de uma maior abertura de sua economia 

(CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG, 2014). 

Para Luxemburgo, as políticas sociais comunitárias mostraram-se como essenciais 

nesse processo de integração econômica, pois elas permitiram uma integração coesa, 

principalmente por meio da livre movimentação da mão de obra, algo que historicamente 

faz parte da realidade do país (CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG, 2014). 

O primeiro-ministro Pierre Werner, no poder do período de 1959 a 1974 e de 1979 a 

1984, foi um dos defensores de uma maior integração europeia, havendo destaque para seu 

desejo de uma união monetária mais sólida e baseada em uma moeda comum. Luxemburgo 

foi considerado um dos “pais do euro”, a moeda que viria a ser criada com a União Europeia. 

Sua atuação foi extremamente importante a partir do Relatório Werner de 1970, no qual o 

ministro de Luxemburgo defendia a criação de uma União Econômica e Monetária europeia 

baseada principalmente na integração dos mercados financeiros (SILVA, 2010, pp. 179-

180). 

 

Países Baixos (Reino Países Baixos (Reino Países Baixos (Reino Países Baixos (Reino dos Países Baixos)dos Países Baixos)dos Países Baixos)dos Países Baixos)    ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro Ruud Lubbers Ministro Ruud Lubbers Ministro Ruud Lubbers Ministro Ruud Lubbers     

Os Países Baixos são um dos países mais importantes na história da Europa, sendo 

um dos centros comerciais e marítimos desde o século XVI. Sua localização geográfica 

permite uma aproximação dos mercados do Reino Unido e da Alemanha, seus grandes 

parceiros comerciais. Ademais, o país consolidou-se, no pós-guerra, como grande ponto de 

atração de capital estrangeiro. Essa posição geoeconômica estratégica fez com que a 

formação de um mercado comum fosse uma importante pauta da agenda política do país 

(CONSELHO EUROPEU, 1984 b). 

A presença de imigrantes marca a história dos Países Baixos, principalmente a partir 

da década de 1960, sendo o país um foco de atração para trabalhadores vindos das antigas 

colônias do país (Suriname, por exemplo) e de outros países europeus. Contudo, a partir de 

1970 e 1980, a inserção desses imigrantes foi limitada devido à crise internacional, o que 

tornou a questão da imigração um ponto delicado a ser resolvido pelo governo no período 

(ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2008). 

A ascensão do primeiro-ministro Ruud Lubbers ao poder deu início a um governo 

fortemente influenciado pelas ideias neoliberais que passaram a vigorar a partir da década 

de 1980 na Europa. Lubbers, que foi líder do Executivo dos Países Baixos nos anos de 1982 a 

1994, tinha orientação conservadora e também era considerado um dos “pais do euro”, o 

que evidencia sua política voltada para uma integração financeira no âmbito da CEE e do CE 
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(MOSS, 2005, pp. 244-6). Lubbers enfrentou grande resistência por parte dos sindicatos do 

seu país, os quais questionavam suas atitudes de diminuição dos salários e de controle fiscal 

rígido; apesar disso, o primeiro-ministro manteve-se comprometido com sua agenda de 

reforma do sistema de bem-estar social do país (MOSS, 2005, pp. 244-6). 

 

Reino Unido (Reino Unido da Irlanda do Norte)Reino Unido (Reino Unido da Irlanda do Norte)Reino Unido (Reino Unido da Irlanda do Norte)Reino Unido (Reino Unido da Irlanda do Norte)    ––––    PrimeiraPrimeiraPrimeiraPrimeira----Ministra Margaret Thatcher Ministra Margaret Thatcher Ministra Margaret Thatcher Ministra Margaret Thatcher     

O Reino Unido tem papel atuante desde sua entrada na CEE, principalmente devido 

a sua necessidade de expandir o mercado consumidor dos seus produtos manufaturados, 

atuando fortemente em prol do alargamento da Comunidade (JUDT, 2007, p. 315). 

Uma questão que se tornou essencial para o país era a busca da compensação 

orçamental por meio da diminuição de sua contribuição para o orçamento da CEE, uma vez 

que o orçamento do país encontrava-se em sérias dificuldades desde 1976, quando foi 

socorrido pelo Fundo Monetário Internacional (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2014). 

Internamente, embora o pós-guerra tenha sido marcado pela forte atuação de forças 

sindicais, a política econômica e social inglesa foi profundamente alterada a partir da 

ascensão da primeira-ministra Margaret Thatcher ao governo, de 1979 a 1990. A primeira-

ministra, membro do Partido Conservador, defendia arduamente a liberalização econômica 

e o aumento da competitividade da indústria europeia a partir da flexibilização das políticas 

sociais e trabalhistas. Tal flexibilização era vista como uma das formas de elevar a eficácia 

do mercado de trabalho dos países-membros, dando destaque ao papel dos indivíduos 

como agentes econômicos (EUROPEAN COUNCIL, 1984). 

Já a volta do desemprego em massa era um dos maiores medos da Inglaterra nesse 

período: a taxa de 13,2% de desemprego, em 1983, evidenciava o momento de tensão 

interna pelo qual o país passava, marcado por intensas greves trabalhistas e pelo governo 

inflexível da “dama de ferro” (BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 23). 

 

REPRESENTAÇÕES OBSERVADORASREPRESENTAÇÕES OBSERVADORASREPRESENTAÇÕES OBSERVADORASREPRESENTAÇÕES OBSERVADORAS    

 

República Portuguesa República Portuguesa República Portuguesa República Portuguesa ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----ministro Mário Albertoministro Mário Albertoministro Mário Albertoministro Mário Alberto    SoaresSoaresSoaresSoares    

 Portugal é um dos países em processo de negociação para a entrada tanto na 

Comunidade Econômica Europeia quanto no Conselho Europeu no ano de 1984. Marcado 

por um regime político autoritário iniciado por António Salazar, em 1932, Portugal não pôde 

participar das instâncias de integração europeia – que exigiam a existência de um regime 

político democrático para sua participação – e foi marcado por um sistema de bem-estar 
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social precário, caracterizado por uma grande desigualdade material (JUDT, 2007, pp. 512-

3). Somente no início da década de 1970, quando a situação econômica agravou-se, greves 

começaram a fazer parte da realidade portuguesa até que, em 1974, “oficiais e soldados do 

Movimento das Forças Armadas (MF) (...) declararam um governo provisório cujas metas 

seriam a democratização, descolonização e reforma econômica” (JUDT, 2007, p. 515). A 

partir desse momento, Portugal passou por um intenso processo de reestruturação política, 

econômica e social, fazendo seu pedido de adesão à CEE em 1977 (UNIÃO EUROPEIA, 2014 

a). 

 Na Reunião de Fountainebleau, Portugal ainda não faz parte oficialmente da CEE e 

nem do CE, mas seu papel é essencial no incentivo à formação de um mercado comum 

europeu integrado, do qual o país se beneficiaria muito. Além disso, a instituição de políticas 

sociais comunitárias é uma meta que ajudaria no processo de reestruturação portuguesa 

(CONSELHO EUROPEU, 1985). 

O primeiro-ministro Mário Alberto Soares, cuja administração iniciou-se em 1983, é 

um dos políticos portugueses que mais lutaram contra o regime autoritário de Salazar, 

ocupando papel de destaque na luta política pelos direitos dos cidadãos. Como um dos 

fundadores do Partido Socialista de Portugal, Soares busca atuar fortemente em prol da 

integração europeia, visando a garantir o processo de democratização e de integração de 

Portugal no âmbito europeu (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA, 2014). 

 

Reino da Espanha Reino da Espanha Reino da Espanha Reino da Espanha ––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----ministro Felipe González Márquezministro Felipe González Márquezministro Felipe González Márquezministro Felipe González Márquez    

 No período do pós-guerra, a trajetória da Espanha foi marcada pelo governo 

autoritário de Francisco Franco, que implementou uma política conservadora que foi 

determinante no atraso social do país. Em termos econômicos, a Espanha foi marcada pelo 

Plano de Estabilização Nacional, adotado em 1959, e que buscava modernizar o país e atrair 

investimento externo estrangeiro; os resultados foram positivos e houve avanço econômico, 

mas os direitos sociais e políticos dos cidadãos eram mínimos: o país não tinha uma 

Constituição em 1967, e os partidos que divergiam da opinião de Franco não faziam parte do 

debate político, que não existia abertamente (JUDT, 2007, p. 519). 

Entretanto, diferentemente de Portugal, a Espanha buscou fazer parte do processo 

de integração europeu ainda sob o regime franquista, candidatando-se à Comunidade 

Econômica Europeia em 1962. O pedido, porém, foi recusado, dadas as condições políticas 

do país na época. Assim, apenas com a morte de Franco, em 1982, iniciou-se um processo 
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de reestruturação política e econômica da Espanha, havendo eleições no mesmo ano – e 

tornando o país elegível no processo de integração europeia (JUDT, 2007, p. 524). 

 A ascensão do primeiro-ministro Felipe González Márquez ao poder, em 1982, no 

auge da crise econômica espanhola, iniciou o projeto de modernização do país (“LOS 

PRESIDENTES...” 2011). González, líder do Partido Socialista, que conquistou a maioria no 

Parlamento espanhol, tinha um plano inicial de austeridade econômica e de modernização. 

Contudo, promoveu um processo de privatização da indústria e dos serviços espanhóis mais 

tarde, o que desagradou grande parte dos políticos do partido do qual González fazia parte 

(JUDT, 2007, p. 524). 

As negociações para a entrada da Espanha na CEE ainda estavam em andamento em 

1984 (UNIÃO EUROPEIA, 2014 a). Na Reunião de Fountainebleau, González busca garantir 

que a Espanha se torne parte integrante tanto da Comunidade quanto do Conselho Europeu, 

já que considera essencial para a modernização da Espanha a necessidade de expansão de 

um mercado comum . Além disso, o primeiro-ministro espanhol acredita que “o futuro da 

Espanha não está no socialismo, mas na Europa” (JUDT, 2007, p. 525). 

 

Niels Ersboll, secretárioNiels Ersboll, secretárioNiels Ersboll, secretárioNiels Ersboll, secretário----geral do Conselho da União Europeiageral do Conselho da União Europeiageral do Conselho da União Europeiageral do Conselho da União Europeia    

 O Conselho da União Europeia é uma das instâncias mais antigas do processo de 

integração europeu. Foi fundado pelo Tratado de Paris, em 1952, e iniciou suas atividades 

com seis Estados-membros (Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), 

o que marca a sua importância histórica (UNIÃO EUROPEIA, 2013, p. 6). O Conselho da 

União Europeia é um espaço no qual os ministros de seus Estados-membros se reúnem para 

coordenar as políticas sociais e econômicas adotadas, bem como definir a política externa e 

o orçamento da Comunidade Econômica Europeia (UNIÃO EUROPEIA, 2014 c). Sua 

principal característica, no entanto, é manter o “delicado exercício de equilíbrio entre os 

interesses dos Estados-membros, por um lado, e a consecução de decisões coletivas, por 

outro” (UNIÃO EUROPEIA, 2013, p. 23). 

 Niels Ersboll é um dos políticos de destaque na história da política dinamarquesa, e 

tornou-se o terceiro secretário-geral do Conselho da União Europeia em 1980 (DEN STORE 

DANSKE, 2014). Ersboll é considerado um dos responsáveis pela maior aproximação entre o 

Conselho da UE e o Conselho Europeu a partir dos anos 1970. Esse movimento foi essencial 

para o andamento do processo de integração europeia, principalmente na formação de um 

mercado comum, e ilustrou a principal função da Comissão em aproximar os interesses 

estatais da Europa (UNIÃO EUROPEIA, 2013, p. 23; “THE ORIGIN...”, 2012). 
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Ersboll é visto como uma pessoa extremamente diplomática e intermediadora. Na Reunião 

de Fountainebleau, ele busca garantir que a integração seja realizada de forma a ampliar a 

institucionalidade do bloco e, dessa maneira, proporcionar bases para possíveis expansões 

da Comunidade Econômica Europeia (“THE ORIGIN...”, 2012). 

 

Gaston Thorn, Presidente da Comissão EuropeiaGaston Thorn, Presidente da Comissão EuropeiaGaston Thorn, Presidente da Comissão EuropeiaGaston Thorn, Presidente da Comissão Europeia    

 Fundada em 1958, a Comissão Europeia é um órgão de extrema importância para a 

integração do continente europeu, especialmente por estabelecer os principais objetivos de 

seus Estados-membros e propor legislações para o Parlamento Europeu e para o Conselho 

Europeu. Tais objetivos demonstram sua característica de trabalho em conjunto com as 

outras instâncias da Comunidade Econômica Europeia (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). A 

Comissão Europeia tem ainda a função de garantir o cumprimento da legislação aprovada 

no âmbito da CEE, além de representar seus países-membros em organismos internacionais 

e de planejar os gastos em conjunto com o Parlamento e com o CE (UNIÃO EUROPEIA, 2014 

b). A Comissão reforça constantemente a necessidade de atuação em conjunto dos países 

europeus, bem como de garantir um desenvolvimento contínuo de suas políticas sociais 

(EUROPEAN COUNCIL, 1984). 

 Gaston Thorn, presidente da Comissão Europeia de 1981 a 1985, foi primeiro-

ministro de Luxemburgo e atuou de forma decisiva em diversas reuniões, tanto como 

primeiro-ministro quanto como integrante do Parlamento Europeu (UNITED NATIONS, 

2014). A entrada de Thorn na Comissão Europeia como presidente foi vista com suspeitas 

por parte da França e do Reino Unido, pois ele defendia uma integração federalista. 

Entretanto, sua visão política foi essencial na formulação de um mercado comum europeu e 

na fundação do que viria a ser a União Europeia, mesmo em um ambiente marcado por crise 

internacional (“GASTON...”, 2007). 

Na Reunião de Fountainebleau, Thorn busca garantir que todos os países tenham 

uma contribuição mais igualitária nos fundos do Conselho Europeu, mas seu principal 

objetivo é assegurar as bases para um mercado comum. Além disso, o presidente da 

Comissão Europeia busca um desenvolvimento a longo prazo, com medidas que possam 

evitar impactos de crises internacionais de forma tão grave nas economias europeias 

(EUROPEAN COUNCIL, 1984). 
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Leo Tindemans, presidente do Grupo do Partido Popular EuropeuLeo Tindemans, presidente do Grupo do Partido Popular EuropeuLeo Tindemans, presidente do Grupo do Partido Popular EuropeuLeo Tindemans, presidente do Grupo do Partido Popular Europeu    

 O Grupo do Partido Popular Europeu (PPE) é um dos maiores partidos do 

Parlamento Europeu, um espaço de representatividade para os cidadãos europeus (UNIÃO 

EUROPEIA, 2014 f). O PPE, fundado em 1953 com o nome de Grupo Democrata-Cristão, tem 

uma orientação política de centro e centro-direita e foi criado por representantes que 

desejavam iniciar um projeto de paz e de integração duradouras na Europa (GRUPO PPE, 

2013). Adotando o nome de Grupo do Partido Popular Europeu em 1979, seus 

representantes atuaram fortemente em prol de uma “integração europeia pragmática que 

permitisse à economia europeia modernizar-se e evoluir para um grande mercado único” 

(GRUPO PPE, 2013). O grupo exerce, portanto, papel de destaque na integração europeia e 

na constituição de um mercado unificado. 

 Leo Tindemans, presidente do Grupo do Partido Popular Europeu, é um dos políticos 

mais importantes no processo de integração da Europa e é chamado popularmente como 

“Mr. Europa”. Tindermans foi primeiro-ministro da Bélgica e iniciou seu mandato como 

presidente do PPE em 1976, cargo que ocupou até 1985. O presidente do PPE buscava uma 

integração europeia sólida, principalmente a partir de uma integração monetária, o que ele 

considerava essencial para o pleno funcionamento de um mercado comum (EUROPEAN 

PEOPLE’S PARTY, 2014). Tindermans considerava o momento no qual a Europa se 

encontrava em 1984 essencial para a configuração de um projeto que parecia estar 

desmoronando: a crise e os impasses entre os Estados-membros da CEE dificultavam o 

processo de integração. Sua atuação na Reunião de Fountainebleau, portanto, está baseada 

na mediação dos conflitos em busca de uma saída pacífica e eficiente da estagnação na qual 

a Europa se encontra (EUROPEAN COUNCIL, 1984). 

 

Ernest Glinne, representante do Grupo do Partido Socialista Europeu no Parlamento Ernest Glinne, representante do Grupo do Partido Socialista Europeu no Parlamento Ernest Glinne, representante do Grupo do Partido Socialista Europeu no Parlamento Ernest Glinne, representante do Grupo do Partido Socialista Europeu no Parlamento 

EuropeuEuropeuEuropeuEuropeu    

 O Grupo do Partido Socialista, parte integrante ativa do Parlamento Europeu, é 

marcado por uma história de busca por uma Europa integrada. O Partido Socialista Europeu 

(PSE) reúne representantes com orientação política socialista e socialista-democrática; 

além disso, busca representar os sindicatos trabalhistas europeus. Seus principais objetivos 

no âmbito do Parlamento Europeu são participar do processo de tomada de decisão das 

políticas adotadas pelos países-membros da CEE, fortalecer o movimento socialista no 

continente europeu e garantir a representação dos cidadãos (PARTIDO SOCIALISTA 

EUROPEU, 2014). 
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 Ernest Glinne é considerado um político de extrema importância na história da 

política belga, tendo participado de greves em seu país a favor dos trabalhadores da região 

da Valônia; sua orientação política é socialista, e seus desejos são de uma Europa integrada 

e progressista. Glinne afiliou-se ao Partido Socialista Europeu e representou os interesses 

dos seus membros no Parlamento Europeu entre 1979 e 1984, levando adiante constantes 

tentativas de expansão das ideias socialistas (“DÈCÉS...”, 2009). Tendo um passado de 

inspiração nas ideias e políticas francesas de criação de um sistema de bem-estar social, 

Glinne demonstra consideração com as propostas de integração do presidente Mitterrand. 

Na Reunião de Fountainebleau, Glinne busca, portanto, garantir que a integração europeia 

seja realizada a partir da instituição de um mercado comum, mas com políticas sociais 

relevantes (EUROPEAN COUNCIL, 1984). 

 

Arthur Scargill, presidente do Sindicato Nacional dos Mineiros do Reino UnidoArthur Scargill, presidente do Sindicato Nacional dos Mineiros do Reino UnidoArthur Scargill, presidente do Sindicato Nacional dos Mineiros do Reino UnidoArthur Scargill, presidente do Sindicato Nacional dos Mineiros do Reino Unido    

 O Sindicato Nacional dos Mineiros (SNM) do Reino Unido, um dos sindicatos mais 

antigos no continente europeu, tem sua história datada ainda no século XIX. A organização 

busca a proteção dos trabalhadores e dos direitos conquistados ao longo do tempo e é 

considerada uma das forças políticas mais influentes na política inglesa, atuando e apoiando 

diretamente o Partido Trabalhista ao longo do tempo. Seu papel foi fundamental em 

diversas manifestações e greves no Reino Unido, principalmente nos anos 1970, com 

destaque para as greves de 1972, 1974 e 1984 (SINDICATO NACIONAL DOS MINEIROS, 

2014). 

 Em 1957, quando ainda tinha somente 19 anos, Arthur Scargill juntou-se ao SNM e 

sempre demonstrou seu forte interesse pela atuação em favor dos trabalhadores das minas 

no Reino Unido. Seu papel como líder foi essencial inicialmente na greve de 1972, quando 

reuniu mais de 15.000 trabalhadores em Saltey Gate (“THE RISE...”, 2014). 

 Scargill foi eleito presidente do Sindicato em 1981, mantendo-se no cargo por quase 

20 anos. Lutando fortemente pelos direitos trabalhistas dos mineiros, Scargill demonstrou 

forte oposição ao fechamento de postos de trabalhos com a justificativa de que isso era uma 

medida necessária na crise. O governo de Margareth Thatcher e suas políticas, portanto, 

eram contrários a grande parte do que Scargill e o Sindicato buscavam (“IN SEARCH...”, 

2014). Na Reunião de Fountainebleau, o presidente do SNM busca não só defender os 

empregos dos mineiros do Reino Unido, mas também os empregos de todos os 

trabalhadores da Europa, bem como garantir que os sindicatos sejam ouvidos no processo 

de integração europeia. 
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LINHA CRONOLÓGICALINHA CRONOLÓGICALINHA CRONOLÓGICALINHA CRONOLÓGICA    

    

Uma linha cronológica com as principais datas que formam a história da integração 

europeia foi montada com o intuito de facilitar a preparação para a simulação do Conselho 

Europeu. 

 

1947194719471947    

• Plano Marshall é lançado oficialmente pelos Estados Unidos. 

 

1951195119511951    

• Formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), composta pela 

Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. 

    

1957195719571957 

• Criação da Comunidade Econômica Europeia (CEE) pelo Tratado de Roma, que 

estabelece uma união aduaneira entre os países-membros (e implementaria um 

prazo de 12 anos para a transição para um mercado comum), bem como a criação de 

uma Política Agrícola Comum (PAC).  

• O Tratado de Roma também estabelece a criação da Euratom (Comunidade 

Europeia de Energia Atômica, em português), que buscava fomentar uma indústria 

nuclear. 

• Além disso, cria-se o Comitê Social e Econômico Europeu (CSE), um espaço para 

anúncios oficiais de sindicatos e associações patronais. 

    

1960196019601960 

• Criação da EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio, em português), bloco 

formado pela Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido. 

• Entra em vigor o Fundo Social Europeu (FSE), que busca apoiar as políticas de 

promoção de empregos por meio da utilização de fundos estruturais que financiam 

projetos locais e nacionais. 
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1961196119611961    

• Acontece o primeiro Conselho Europeu informal entre os líderes da CEE, realizado 

em fevereiro, em Paris, e em julho, em Bona; Charles de Gaulle, então presidente 

francês, presidiu as reuniões. 

• Irlanda, Reino Unido e Dinamarca se candidatam às comunidades europeias. 

• Em 20 e 21 de novembro, são discutidos, em Estrasburgo, França, a transição da 

primeira para a segunda fase do mercado comum e a adesão de territórios 

ultramarinos. 

    

1962196219621962 

• A Política Agrícola Comum (PAC), estabelecida pelo Tratado de Roma, entra em 

vigor e promove um mercado comum agrícola por meio de subsídios à agricultura. 

São negociados os primeiros regulamentos ligados a essa política, além de uma 

redução de 50% nos direitos aduaneiros sobre produtos industriais. 

• Há a candidatura da Noruega à CEE, além do processo de entrada da Grécia, que foi 

interrompido pelo golpe militar no país. 

• O Conselho adotou, naquele ano, o regulamento interno do FSE. 

 

1963196319631963 

• Em 1º de junho, é feita a sexta redução dos direitos aduaneiros, para acelerar a 

criação de uma união aduaneira. 

    

1964196419641964 

• É criado o Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA). 

 

1966196619661966 

• A CEE entra na última fase de transição para o mercado comum. 

• A votação por unanimidade para a maior parte das decisões do Conselho é 

substituída pela votação por maioria, decisão que foi tomada na reunião anual em 

Bruxelas, de 20 de janeiro. 

• Adoção, em 11 de maio, das decisões e resoluções sobre o financiamento da PAC, 

discutidas desde 1964. 

• A reunião de 28 de novembro do Conselho Europeu põe em pauta os progressos da 

união econômica até então e as expectativas futuras. 
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1967196719671967 

• O Reino Unido, a Irlanda, a Dinamarca e a Noruega apresentam novos pedidos de 

adesão à CEE. 

• Em 1º de julho, entra em vigor o tratado de fusão dos executivos da CECA, CEE e 

Euratom, assim passando a ter uma comissão e um conselho comum às três 

comunidades. As perspectivas provenientes dessa fusão são debatidas na reunião 

anual de 28 de novembro. 

 

1968196819681968 

• Entra em vigor, em 1º de julho, a união aduaneira, sendo introduzida a Pauta 

Aduaneira Comum, que substituía os direitos aduaneiros nacionais no comércio 

mundial. 

• Na reunião anual do Conselho Europeu, em 27 de novembro, debate-se a 

democratização, reforço e alargamento dos mecanismos institucionais das 

Comunidades, o futuro da Euratom e uma cooperação monetária mais estreita. 

    

1969196919691969 

• A primeira reunião oficial do Conselho Europeu ocorre em Haia. 

• A Comissão emite um parecer sobre os pedidos de adesão do Reino Unido, 

Dinamarca, Irlanda e Noruega, agilizando seu processo de integração ao CE. 

• Uma proposta de uma política de desenvolvimento regional é apresentada em 15 de 

outubro. 

• Em 1º e 2 de dezembro, na cimeira em Haia, confirma-se o interesse de se continuar 

com a evolução gradual para uma união econômica e monetária e de se harmonizar 

as políticas sociais para isso. 

• O acordo sobre o alargamento da Comunidade é reafirmado. 

• Em 31 de dezembro, encerra-se o período previsto pelo Tratado de Roma para o 

estabelecimento de um mercado comum coeso. 

 

1970197019701970 

• Em 6 de março, são nomeados dois comitês de peritos: o primeiro, presidido por 

Pierre Werner, apresentaria propostas para se criar a União Econômica e Monetária, 

enquanto o segundo, presidido por Ethienne Davignon, desenvolveria propostas de 

cooperação política. 
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• Em 22 de abril, é assinado o Tratado de Luxemburgo, que introduz um sistema de 

recursos próprios que direcionam os direitos aduaneiros sobre produtos 

importados, imposições sobre importações agrícolas e recursos provenientes de 

impostos sobre o valor acrescentado para a Comunidade. O Parlamento Europeu 

também teve seu orçamento aumentado. 

• Em 27 de outubro, é aprovado o relatório Davignon, cujo objetivo era fazer que a 

Europa respondesse conjuntamente aos problemas internacionais. 

 

1971197119711971 

• Em 12 de fevereiro, uma resolução sobre um relatório referente ao progresso de 

implementação de diretivas para a liberdade de estabelecimento e prestação de 

serviços é aprovada. 

• Em 22 de março, é aprovado o Plano Werner, com o objetivo de harmonizar políticas 

orçamentais e reduzir margens de flutuação entre divisas. 

• Em 12 de maio, um sistema de montantes compensatórios monetários é introduzido 

com o objetivo de manter em conjunto o mercado comum agrícola europeu. 

 

1972197219721972 

• Em 22 de janeiro, Dinamarca, Reino Unido, Noruega e Irlanda assinam o tratado de 

adesão à CEE. A Noruega declara, em outubro, que não ratificaria a adesão. 

• Em 21 de março, é aprovada uma resolução referente às condições para a primeira 

fase da União Econômica e Monetária. 

• Em 24 de abril, o mecanismo de “serpente” monetária é criado, definindo-se a 

margem de flutuação entre divisas para 2,25%. 

• Em 1º de maio, o FSE se torna operacional. 

•  Em 12 de setembro, em uma reunião em Roma, é decidido criar um Fundo Europeu 

de Cooperação Monetária. 

• Em 9 de outubro, o Parlamento Europeu aprova uma resolução com sugestões e 

requisitos para suprimir os controles das fronteiras intracomunitárias. 

• Dez dias depois, em uma cimeira em Paris que se estenderia pelos dois dias 

seguintes, foram definidos novos domínios de ação comunitária, além de se afirmar 

o ano de 1980 como prazo para a União Econômica e Monetária. 
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1973197319731973 

• Entram em vigor diversos acordos entre a Comunidade e países não membros 

europeus. 

• Em 20 de novembro, entra em debate uma reorganização do PAC. 

• Em 14 e 15 de dezembro, decide-se a criação de uma política energética comum, em 

razão do primeiro choque do petróleo. 

• A EFTA assina acordos com a CEE para a criação uma área de livre comércio. 

 

1974197419741974 

• Em 31 de janeiro, a comissão emite uma declaração aos chefes de governo referente 

à necessidade de uma aproximação de políticas nacionais e criação de políticas 

comuns. 

•  Entre 11 e 12 de fevereiro, o CSE é reconhecido formalmente. 

• Em 1º de abril, o Reino Unido pede por alterações no PAC, visando a métodos de 

financiamento do orçamento comunitário mais igualitários e soluções para o 

problemas monetários. 

• Entre 29 e 30 de maio, a OCDE (Organização de Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento) aprova uma declaração que salientava dificuldades econômicas 

em países-membros da Comunidade, principalmente quanto aos déficits 

internacionais. 

• Em 10 de junho, são tomadas decisões referentes a projetos para deficientes e 

trabalhadores migrantes financiados pelo FSE. 

• Entre 9 e 10 de dezembro, em uma cimeira em Paris, são decididos três encontros 

anuais da Comunidade, que passaria a ser designada “Conselho Europeu” a partir de 

então. Também se decide criar a União Econômica e Monetária. 

• Retoma-se o processo de entrada da Grécia à CEE, em virtude do fim do regime 

ditatorial. 

 

1975197519751975 

• A primeira reunião oficial do Conselho é realizada em 10 e 11 de março de 1975, em 

Dublin, na Irlanda. Nessa reunião, foram tomadas decisões que permitiram a 

continuação do Reino Unido como membro da Comunidade. 

• Uma semana depois, é criado o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional). 
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• Na reunião de 1º e 2 de dezembro, do CE, em Roma, seriam tomadas decisões sobre 

a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal, sobre um passaporte 

comum e sobre uma única representação para o diálogo Norte-Sul. 

• No dia 15 do mesmo mês, é assinada uma convenção para uma patente comunitária 

europeia para o mercado comum. 

• Entre 16 e 19 de dezembro, são criadas comissões para energia, matérias-primas, 

desenvolvimento e finanças em conjunto com países fora da Comunidade Europeia. 

 

1976197619761976 

• Em 15 de março, o Conselho elabora uma análise sobre a situação econômica da 

Comunidade, que seria discutida na reunião em Haia, em 29 e 30 de dezembro. 

• Na reunião de Haia, também é reafirmado o interesse do Conselho no diálogo Norte-

Sul e publicada uma declaração sobre a construção da União Europeia. 

• Ganha destaque, na agenda de discussão do Conselho, a necessidade de uma 

moeda europeia comum, devido às constantes desvalorizações do dólar. 

• Em 3 de novembro, inicia-se a Política Comum das Pescas. 

 

1977197719771977 

• Espanha e Portugal apresentam suas candidaturas oficiais à Comunidade. 

• Em 5 de abril, uma declaração conjunta entre Parlamento Europeu, CE e Comissão 

Europeia referente ao respeito aos direitos fundamentais é assinada. 

•  Em 25 de outubro, é inaugurado o Tribunal de Contas das Comunidades Europeias, 

que substituía os órgãos fiscalizadores da CEE, da Euratom e da CECA. 

• Implanta-se a política de reorganização da PAC, finalizando o debate iniciado em 

1973. 

1978197819781978 

• Entre 6 e 7 de julho, em Bremen, o Conselho emite um acordo sobre uma estratégia 

comum a fim de se obter uma elevada taxa de crescimento econômico para a 

criação de um Sistema Monetário Europeu (SME). 

• O SME é criado na reunião de 4 e 5 de dezembro em Bruxelas, e um comitê é 

estabelecido para analisar os ajustamentos para a introdução do sistema.    
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1979197919791979 

• Ocorre o segundo choque do petróleo. Entre 21 e 22 de junho, em Estrasburgo, 

chega-se a um acordo sobre a estratégia energética comum. 

• Após a reunião do Conselho em Paris, em 12 e 13 de março, na qual se debateu a 

situação econômica e social, a PAC e energia, o SME entra em vigor. 

• Os problemas sobre a convergência dos resultados econômicos dos Estados-

membros são discutidos na reunião do CE de 29 e 30 de novembro, em Dublin, em 

conjunto com questões orçamentais, ajustamentos institucionais e propostas de 

regularização dos mercados agrícolas. 

    

1980198019801980 

• Entre 27 e 28 de abril, em Luxemburgo, o Conselho discute novamente os problemas 

examinados nas reuniões anteriores e a contribuição do Reino Unido para o 

orçamento da Comunidade. 

• Entre 1º e 2 dezembro, em Luxemburgo, são discutidos auxílios monetários à Itália e 

à Polônia e as relações Leste-Oeste. 

 

1981198119811981 

• Entre 23 e 24 de março, o Conselho se reúne em Maastricht, para discutir 

perspectivas econômicas e sociais. 

• Entre 29 e 30 de junho, na reunião de Luxemburgo, são discutidas as relações com 

os Estados Unidos e o Japão sobre as dificuldades financeiras enfrentadas no 

período. 

• Em 7 de novembro, Alemanha e França apresentam o Plano Genscher-Colombo, 

para a melhoria dos mecanismos institucionais. 

• Entrada definitiva da Grécia no CEE. 

 

1981981981982222 

• Entre 3 e 4 de dezembro, em Copenhagen, são definidos objetivos econômicos e 

sociais prioritários, e é reafirmado o compromisso político do Conselho em prol do 

alargamento. 
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1983198319831983 

• Entre 17 e 18 de junho, em Estugarda, é assinada a Declaração Solene sobre a União 

Europeia, na qual os principais líderes se comprometem a rever os acordos 

institucionais visando a agilizar o processo de integração. 

• Em 19 de setembro, uma resolução sobre a introdução de novas tecnologias na 

educação europeia é adotada. 

•  Entre 4 e 6 de dezembro, em Atenas, o Conselho se reúne e emite pareceres sobre o 

futuro financiamento da Comissão, desequilíbrios orçamentais, adaptação da PAC, 

reforços dos Fundos Estruturais e desenvolvimento de novas políticas comunitárias. 

 

1984198419841984 

• Ocorre a reunião do Conselho Europeu nos dias 19 e 20 de março, em Bruxelas, na 

qual um mercado comum europeu é apontado como mecanismo mais eficiente para 

proporcionar coesão social; as elevadas taxas de desemprego também são tema de 

debate. 

• A discussão é retomada em 25 e 26 de junho, em Fontainebleau: tópicos, como o 

fomento à criação de empregos e elevação da competitividade das empresas 

europeias, pautam a agenda. 
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DADOS SOBRE A SDADOS SOBRE A SDADOS SOBRE A SDADOS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL ITUAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL ITUAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL ITUAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DADADADA    EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA 

EM COMPARAÇÃO COM O MUNDOEM COMPARAÇÃO COM O MUNDOEM COMPARAÇÃO COM O MUNDOEM COMPARAÇÃO COM O MUNDO    

 

A seguir, serão apresentados alguns dados comparativos, com o intuito de auxiliar a 

preparação dos delegados no que se refere às condições históricas existentes no período 

simulado. 

 

Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 ––––    Diminuição do crescimento e alta de preços (média anual em %)Diminuição do crescimento e alta de preços (média anual em %)Diminuição do crescimento e alta de preços (média anual em %)Diminuição do crescimento e alta de preços (média anual em %)    

Fonte: RAMSES, 1996 (Dunod/IFRI) apud BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 22. 

 

A tabela 1 apresenta três dados básicos para uma análise das décadas compreendidas 

entre 1960 e 1980: o crescimento do produto interno bruto (PIB), o crescimento da 

produção industrial e a inflação. É possível observar que o PIB de alguns países da Europa, 

além dos Estados Unidos e Japão, apresentou elevados índices, chegando até mesmo a 

9,6% para o Japão: esse movimento demonstra que a geração de riqueza estava em seu 

ápice na época de “anos dourados” do capitalismo. Contudo, a partir de 1973, quando 

ocorreu o primeiro choque do petróleo, os índices de crescimento do PIB passaram por uma 

forte diminuição em escala global, o que indica as dificuldades econômicas pela quais os 

países passaram naquela década. A diminuição da produção industrial a partir desse mesmo 

ano demonstra sua relação com a diminuição do PIB, sendo a indústria o setor que 

fomentava o crescimento do emprego e da renda das economias capitalistas na época. 

Além disso, é possível observar que, entre 1961 e 1973, a inflação era mantida sob controle 

pelos governos dos países em estudo; contudo, a elevação da inflação do Reino Unido de 

 Crescimento do Crescimento do Crescimento do Crescimento do 

PIB em vPIB em vPIB em vPIB em volumeolumeolumeolume    

Crescimento da Crescimento da Crescimento da Crescimento da 

produção industrialprodução industrialprodução industrialprodução industrial    

Inflação (alta de Inflação (alta de Inflação (alta de Inflação (alta de 

preços)preços)preços)preços)    

PaísesPaísesPaísesPaíses    1961196119611961----

1973197319731973    

1974197419741974----

1980198019801980    

1961196119611961----

1973197319731973    

1974197419741974----

1980198019801980    

1961196119611961----

1973197319731973    

1971971971974444----

1980198019801980    

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos    4,0 2,1 5,2 1,9 3,2 9,2 

JapãoJapãoJapãoJapão    9,6 3,6 12,3 2,5 6,2 9,6 

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha    4,3 2,2 4,9 1,3 3,3 4,7 

FrançaFrançaFrançaFrança    5,4 2,6 5,4 2,0 5,1 11,1 

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    3,2 0,9 3,0 0,1 5,1 15,9 

ItáliaItáliaItáliaItália    5,3 3,8 6,4 2,8 4,6 17,2 
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5,1% para 15,9%, entre 1974 a 1980, é um dos indícios do quão grave passou a ser a situação 

econômica para esses países; os elevados gastos estatais passaram a ser indicados como 

uma das fontes de inflação no período denominado “estaginflação” (baixo crescimento 

econômico com altos índices de inflação). Essa situação fez com que políticos e analistas 

questionassem a eficiência das medidas keynesianas naquele período.    

 

Tabela 2 Tabela 2 Tabela 2 Tabela 2 ––––    Diminuição dos investimentos e dos ganhos de produtividade do trabalho Diminuição dos investimentos e dos ganhos de produtividade do trabalho Diminuição dos investimentos e dos ganhos de produtividade do trabalho Diminuição dos investimentos e dos ganhos de produtividade do trabalho 

(média anual em %)(média anual em %)(média anual em %)(média anual em %)    

Fonte: AUVERS, 1989 apud BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 22. 

 

A tabela 2 apresenta os níveis de investimento produtivo e os ganhos de produtividade 

do trabalho. Os investimentos produtivos foram essenciais na geração de emprego e renda 

durante os anos do pós-guerra e eram altos, principalmente no Japão e na França. Contudo, 

a partir de 1973, esses investimentos enfrentaram grande queda em decorrência da crise 

energética e econômica que se instaurou e passaram a ser criticados por economistas 

neoliberais naquela década. 

A questão dos ganhos de produtividade (isto é, o grau de eficiência de produção do 

trabalhador) sempre pautou as discussões no processo de integração europeu, e a tabela 2 

demonstra claramente que houve uma queda brusca nesses ganhos a partir de 1973, 

principamente em decorrência da diminuição dos níveis de emprego e, como consequência, 

nos níveis de consumo. Como reverter essa situação passou a ser um dos temas para os 

países. 

    

    

    

 Investimentos produtivosInvestimentos produtivosInvestimentos produtivosInvestimentos produtivos    Ganhos de produtividade do Ganhos de produtividade do Ganhos de produtividade do Ganhos de produtividade do 

trabalhotrabalhotrabalhotrabalho    

PaísesPaísesPaísesPaíses    1961196119611961----1973197319731973    1974197419741974----1980198019801980    1961196119611961----1973197319731973    1974197419741974----1980198019801980    

Estados UnEstados UnEstados UnEstados Unidosidosidosidos    4,6 1,6 2,1 0,2 

JapãoJapãoJapãoJapão    14,1 2,0 8,6 2,9 

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha    4,4 2,2 4,4 2,6 

FrançaFrançaFrançaFrança    7,6 1,2 4,7 2,4 

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    4,5 1,7 2,8 1,2 
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Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 ––––    Crescimento, emprego e desemprego entre 1979Crescimento, emprego e desemprego entre 1979Crescimento, emprego e desemprego entre 1979Crescimento, emprego e desemprego entre 1979----1983198319831983    (média anual em %)(média anual em %)(média anual em %)(média anual em %)    

Fonte: AUVERS, 1989 apud BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 22. 

 

A tabela 3 mostra a relação entre crescimento, emprego e desemprego entre 1979 e 

1983. É possível observar que os índices de geração de emprego são muito baixos e até 

mesmo negativos nesse período, indicando um grave problema da época: como gerar 

emprego em economias marcadas pela diminuição do crescimento? As elevadas taxas de 

desemprego em 1983 (que chegaram a 13,2% no Reino Unido) demonstram a 

problematização que os políticos precisavam enfrentar na década de 1980. 

 

Tabela 4 Tabela 4 Tabela 4 Tabela 4 ----    Inflação Inflação Inflação Inflação em em em em paísespaísespaísespaíses    selecionadosselecionadosselecionadosselecionados    (em %)(em %)(em %)(em %)    

 1973197319731973    1974197419741974    1975197519751975    1976197619761976    1977197719771977    1978197819781978    1979197919791979    1980198019801980    1981198119811981    

FrançaFrançaFrançaFrança    8,1 15,2 11,7 9,6 9,6 11,8 13,4 13,6 14,1 

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    9,8 17,1 24,2 16,5 15,9 11,2 17,2 18 11,7 

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha    6,6 6,9 6 4,5 4 2,4 5,4 5,5 6,7 

ItáliaItáliaItáliaItália    11,4 19,3 17 16,5 17 13,3 21,4 21,2 18,6 

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos    7,8 11,8 9,1 5,8 6,5 9 13,3 13,5 10,2 

JapãoJapãoJapãoJapão    11,3 25 11,8 9,3 8,1 3,5 5,8 8 4,1 

Fonte: BERSTEIN; MILZA, 2007, p. 252. 

 

A tabela 4 apresenta o curso da inflação em países selecionados e evidencia a 

instabilidade econômica causada pelos choques do petróleo (1973 e 1979) e pelas 

constantes desvalorizações do dólar, o que enfraquecia as moedas dos demais países e 

acarretava uma série de dificuldades nas transações comerciais. A elevação dos índices de 

inflação era uma das principais fontes de críticas de economistas neoliberais, que 

afirmavam que sua principal causa residia nos elevados gastos estatais. 

 

PaísesPaísesPaísesPaíses    CrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimento    EmpregoEmpregoEmpregoEmprego    Desemprego (em 1983)Desemprego (em 1983)Desemprego (em 1983)Desemprego (em 1983)    

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos    0,9 0,5 9,5 

JapãoJapãoJapãoJapão    3,8 1,2 2,6 

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha    0,5 - 0,8 7,5 

FFFFrançarançarançarança    0,9 - 0,4 8,1 

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    0,4 - 1,6 13,2 
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