
RESULTADO DE PESQUISAS ENTRE MEMBROS DO
PARLAMENTO EUROPEU E MEMBROS DE ONZE

PARLAMENTOS NACIONAIS

1 INTRODUÇÃO

Â

integração européia está progre-
dindo em um ritmo cada vez mais
rápido. Acompanhando esse pro-
gresso, está o incremento do de-
bate sobre o formato institucional
e a legitimidade dessa nova or-
dem política. As posições dos
protagonistas variam do apoio eu-
fórico ao "Projeto Europeu" a um
cepticismo fortemente arraigado.
Esse debate é dirigido, em parte,

por valores conflitantes e, em parte, pela incerteza.
Não há precedente histórico para o emergente sis-
tema europeu, e as referências institucionais dos
observadores são limitadas e imprecisas (Schmitter,
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1996a: 131), deixando espaço para todo tipo de es-
peculação. Este artigo analisa as opiniões e as expec-
tativas de parlamentares europeus tanto do nível
nacional quanto do europeu a respeito da futura or-
dem política da União Européia - UE. Em particular,
são estudados o apoio parlamentar para o desloca-
mento da autoridade política e as preferências por de-
terminadas formas para a futura ordem política.
Enfatiza-se o grau que atingem e como podem ser
explicadas as tensões entre as nações, isto é, entre os
representantes de diferentes países. Dessa forma, o
artigo procura responder à seguinte questão: o esta-
belecimento de uma democracia no nível europeu
aproxima-se ou não de uma verdadeira "quadratura
do círculo"?

A União Européia já possui enorme poder
redistributivo e, ao exercer esse poder, tem suprema-
cia sobre as leis nacionais. De acordo com Schmitter,
em 1950, a competência estava no plano nacional em
todas as 28 áreas políticas que ele investigou e deslo-
cou-se para o âmbito europeu mais rapidamente na
área econômica. Em 1968, a competência era somen-
te do Estado-nação em dois terços das áreas da po-
lítica econômica; em 1992, em aproximadamente
50%, e, em 2001, não o será em mais que 7%. Na
área de políticas do Estado assistencialista, de assun-
tos constitucionais e de política externa, incluindo a
defesa, o processo de deslocamento da autoridade
foi muito mais lento e não avançou realmente antes
dos anos 90 (Schmitter, 1996a, calculado a partir da
Tabela 6. 1, p. 125). Esse desenvolvimento indica cla-
ramente o progresso na integração política, embora
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ele esteja ocorrendo principalmente na área econômi-
ca. A organização institucional na União Européia é
marcada por uma surpreendente autonomia de suas
instituições em relação ao controle democrático dire-
to. Ao contrário das organizações internacionais tra-
dicionais e dos sistemas confederados, as instituições
européias "que fazem parte do ciclo político são, de
direito, e a um alto grau, de fato, independentes dos
governos nacionais.., o que faz com que os estados
'soberanos' precisem lidar com atores políticos que
estão fora de seu controle imediato" (W. Wessels,
1996: 21). Isso suscita naturalmente a questão de-
mocrática sobre a maneira como deve ser controlado
e responsabilizado o sistema das instituições no exer-
cício desse poder. O sistema está ainda em constru-
ção, mas esta deve levar em conta os problemas de
legitimidade e democracia. Assim, um dos principais
desafios para o futuro da União Européia é resolver o
problema da representação política e do processo
democrático de tomada de decisões. A ordem
institucional atual é ainda insuficiente para atender às
demandas. Há insatisfação dos membros do Parla-
mento com a ordem política existente na União Euro-
péia, particularmente com relação ao desempenho
político da UE e à forma como é exercida essa demo-
cracia em geral. Representantes dos níveis europeu e
nacional compartilham esses pontos de vista (Tabela
1). Mesmo que não houvesse um debate público so-
bre a qualidade e a forma da democracia na União
Européia, essa situação exigiria uma mudança
institucional.
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Tabela 1

Satisfação dos Parlamentares com o Funcionamento
da Democracia na União Européia e em seus Países

Está em aberto o debate sobre a possibilidade
de a democracia do Estado-nação servir como um
modelo apropriado para a futura ordem política da
União Européia. É óbvio, no entanto, que, para que a
ordem política européia emergente possa ser qualifi-
cada de maneira significativa como democrática, os
parlamentos, como instituições representativas, terão
de desempenhar um papel central. Embora os princi-
pais passos para incrementar a ação do Parlamento
Europeu já tenham sido dados, aumentar a importân-
cia do Parlamento no processo político de tomada de
decisões na União Européia não significa aumentar
somente a importância do Parlamento Europeu.

Ainda que isso possa resolver alguns dos pro-
blemas do chamado déficit democrático da UE, tra-
ta-se apenas de um aspecto da questão da
democracia européia. Como Scharpf (1996a) desta-
cou, concentrar-se somente no nível europeu é insufi-
ciente, já que o aumento do poder nesse nível trouxe
também a questão da legitimidade democrática no
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âmbito do Estado-nação. Assim, o papel que os par-
lamentos nacionais devem, podem e querem exercer
no jogo político europeu é também de importância
central para o futuro da ordem européia.

A análise prossegue em duas etapas. A Seção
2 trata do apoio e da restrição ao deslocamento da
competência. Em particular, discute-se se o tipo de
problemas políticos, a globalização da economia, a
força de sistemas intermediários do Estado-nação e
os parlamentos nacionais têm um impacto nas atitudes
dos parlamentares em relação ao deslocamento da
competência. As hipóteses concernentes a cada um
desses fatores serão formuladas, testadas e combi-
nadas de acordo com um modelo elucidativo da
sustentação parlamentar para o deslocamento polí-
tico na União Européia. A Seção 3 analisa a visão
e as expectativas dos parlamentares com relação
aos avanços institucionais na UE e à concepção da
futura ordem política. Um modelo elucidativo das
preferências para a futura ordem política é testado,
levando-se em conta novamente a globalização e os
fatores institucionais. Na última seção, os resulta-
dos são sintetizados e algumas conclusões prelimi-
nares são traçadas.

2 DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA:
POSIÇÕES E EXPLICAÇÕES

A integração européia foi, por muito tempo,
principalmente a integração dos mercados. Esse pro-
cesso de integração econômica conduziu ao desem-
penho positivo das economias nacionais e contribuiu
consideravelmente para o bem-estar econômico e a
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relativa riqueza da população dos Estados-membros.
O Tratado da CEE, em 1957, havia fixado as regras
futuras para o comércio de modo bastante claro, mas
apenas os princípios norteadores foram estabelecidos
para a política social e agrícola (Nugent, 1989: 38).
Somente com a assinatura do Ato Único Europeu
(Single European Act - SEA), em fevereiro de
1986, foram dados formalmente os primeiros passos
para incorporar medidas constitucionais que previs-
sem competências políticas no nível europeu. As prin-
cipais inclusões foram cooperação política externa,
meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e regional. Desde então, a integração po-
lítica das comunidades européias tomou-se cada vez
mais relevante, à medida que decisões posteriores e
competências políticas se têm deslocado para o nível
europeu. Mas por que a integração econômica tem
sido seguida pela integração política, incluindo este
tremendo deslocamento da autoridade do Estado-na-
ção para o nível europeu? Quais são as forças
indutoras e as razões desse processo de deslocamen-
to de competências e quais são os fatores de resistên-
cia a ele?

AS EXPLICAÇÕES APRESENTADAS A
SEQUIR PARTEM DE UMA PERSPECTIVA
MAIS RACIONALISTA E INSTITUCIONAL
QUE IDEALISTA.

Desde o começo, as duas correntes envolvidas
na integração européia foram a dos realistas e a dos
idealistas. Embora os argumentos idealistas tenham
como objetivo principalmente os bens públicos que
uma Europa integrada pode fornecer, pode-se duvi-
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dar que ideais como a comunidade, a paz, a riqueza e
assemelhados sejam as forças motoras que motivam
os atores políticos no processo da integração. E mais
provável que duas características da globalização -
um termo impreciso, mas útil nesse contexto - sejam
a força motora por trás da integração política. Uma
está relacionada com a natureza dos problemas políti-
cos. A outra é o regime de competição, que é, de
uma certa forma, autoproduzido pelo processo da
integração econômica. Por outro lado, as forças de
resistência a um maior deslocamento da autoridade
podem ser encontradas nas variações dos arranjos
institucionais nacionais. Estes estão proximamente re-
lacionados ao problema da legitimidade e ao proble-
ma de se ser o vencedor ou o perdedor em uma
maior integração política.

A resposta a essas três perguntas somente po-
derá ser encontrada com o estabelecimento de hipó-
teses específicas. No que diz respeito às diferenças
na sustentação para o deslocamento de competências
entre políticas, será demonstrado que é de importân-
cia crucial determinar até que ponto os problemas po-
dem ser considerados globalizados (hipótese da
globalização dos problemas). As diferenças entre paí-
ses, por um lado, decorrem das variações no grau de
inserção desses países na economia globalizada e no
grau de sua dependência dessa economia (hipótese da
globalização da economia). Por outro lado, as dife-
renças se devem ao grau de restrição institucional à
flexibilidade política imposto pelos interesses estabe-
lecidos (hipótese dos interesses estabelecidos). Em
terceiro lugar, será apresentada a hipótese segundo a
qual as estruturas institucionais nacionais respondem
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pelas diferenças de sustentação para o deslocamento
de competências entre os membros dos parlamentos
nacionais (hipótese das estruturas institucionais nacio-
nais). Finalmente, as explicações são combinadas em
um modelo completo de sustentação para o desloca-
mento político.

2.1 DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
[NATUREZA DOS PROBLEMAS

O processo da integração européia, desde os
anos 80, é considerado freqüentemente como uma
resposta e um produto do processo de globalização
social e econômica iniciado em meados dos anos 70.
Alguns autores chegam a afirmar que os Estados se
estão dissolvendo continuamente, deixando suas so-
ciedades cada vez mais expostas à dinâmica cultural,
econômica e humana de todo o continente (Buzan,
1994: 13). Em outras palavras, os problemas estão-se
globalizando. Uma expressão da globalização é a
convergência do conjunto de problemas dos países.
Essa convergência é apontada como um dos resulta-
dos principais da globalização (por exemplo, Berger e
Dore, 1996). Uma segunda e mais direta expressão
da globalização surge da natureza de algumas ques-
tões, que atravessam ou transcendem as fronteiras na-
cionais. Sinnott as chama de um caso para a
internacionalização endógena das políticas
(Sinnott, 1995: 247f). Portanto, há duas característi-
cas da globalização: a convergência da carga de pro-
blemas dos países, isto é, os países enfrentam os
mesmos problemas em uma extensão similar, e o apa-
recimento de problemas, como a poluição ambiental,
que, por sua natureza, cruzam fronteiras.
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Uma solução para os problemas globalizados é
aumentar ou recuperar a capacidade de iniciativa e de
condução de políticas do Estado, estabelecendo-se
instituições internacionais e supranacionais adequadas
(Zürn, 1995). Mas há claramente uma diferença entre
áreas de problemas onde a sua carga convergiu, e
aquelas onde os problemas em si mesmos são de um
escopo que ultrapassa as fronteiras. Sinnott (1995:
248) distingue medidas supranacionais tomadas para
lidar com as dificuldades como a interna-
cionalização endógena do controle, no último caso,
e a internacionalização exógena, no anterior. A ra-
zão é óbia: uma carga de problemas convergida não
significa necessariamente que o Estado-nação não
consiga administrá-la. Pode apenas ser mais eficaz
fazê-lo por meio de um esforço conjunto. Um proble-
ma de escopo global, por definição, é aquele cuja re-
solução é impossível dentro de limites nacionais, uma
vez que ele os ultrapassa. Há duas razões para um
problema de escopo global. No primeiro caso, o pro-
blema extrapola naturalmente as fronteiras, como, por
exemplo, a poluição do ar ou da água. No segundo
caso, a diminuição ou a eliminação das barreiras de
entrada para o fluxo de transações econômicas e o
incentivo às forças de mercado pelos governos têm
minado inadvertidamente a eficácia das ferramentas
políticas do Estado-nação (Ruggie, 1994: 8), ou a
internacionalização do controle tem sido tão bem-su-
cedida que os problemas podem ser tratados somente
no âmbito supranacional (Zürn, 1995: 8). Como
Sinnott já observou em sua tentativa de classificar
problemas e políticas como endógenos ou exógenos,
uma operacionalização de tais conceitos não é fácil
(Sinnott 1995: 262). Entretanto, a fim de explicar por
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que as competências políticas deveriam ser deslo-
cadas para o nível europeu ou a autoridade deveria
permanecer com o Estado-nação, a seguinte aborda-
gem tem um papel central, ao menos em termos teóri-
cos. Tudo indica que a globalização dos problemas
seja a fonte principal da internacionalização do con-
trole na União Européia. As seguintes hipóteses
interrelacionadas podem ser estabelecidas a partir
dessa abordagem:

1. quanto maior o escopo do problema glo-
bal, isto é, quanto mais os problemas ultrapassam
fronteiras, por sua natureza (ou pelos níveis já al-
cançados de controle internacionalizado), mais
provavelmente os representantes eleitos queiram
deslocar a autoridade (ainda mais) para o plano
europeu;

2. quanto mais global a carga de problemas,
isto é, quanto mais convergida nos países, mais
provavelmente os representantes eleitos queiram
deslocar a autoridade para o plano europeu;

3. o escopo do problema global é mais
conducente à sustentação do controle internacio-
nalizado que a carga global de problemas.

A classificação de 17 áreas políticas pode ser
vista na Figura 1, feita a partir das considerações
apresentadas mais detalhadamente em Wesseis e
Kielhorn (1999). Essa classificação a priori é basea-
da em algum conhecimento empírico, apesar de ainda
restarem uns poucos elementos arbitrários. Um pri-
meiro exame dos resultados empíricos para membros
do Parlamento Europeu e de oito parlamentos nacionais
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não contradiz a hipótese geral de que a carga de proble-
mas e o escopo do problema tenham um impacto no
apoio ao controle internacionalizado (Fig. 2 e 3).

Figura 1

Classificação das Áreas Políticas de Acordo com a
Carga Transnacional do problema e Problema de
Escopo que Ultrapassa Fronteiras
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Escores determinados entre Darênreses.

Para explorar mais detalhadamente a hipótese
estabelecida acima, fizeram-se análises de regressão,
introduzindo a carga de problemas e o escopo do
problema como determinantes separadas da sustenta-
ção média para o deslocamento da autoridade para o
nível europeu. Foi realizada uma análise da preferên-
cia média dos 26 grupos de MPEs (membros do Par-
lamento Europeu) ou de MPNs (membros de
parlamentos nacionais) dos países para cada uma das
17 áreas políticas, isto é, 442 casos. Tudo indica que
o escopo do problema e, em menor extensão, a carga
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de problemas tenham um impacto positivo nas prefe-
rências para o deslocamento da autoridade do nível
nacional para o europeu.

Figuras 2 e 3

Nível de Competência e Característica do Pro-
blema, MPEs
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Figura3

Nível de Competência e Característica do Pro-
blema, MPNs de 11 Parlamentos Nacionais
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O coeficiente médio dessas regressões (R2) é
bastante elevado (0.62), sendo em geral um tanto
mais alto para os grupos de MPEs que para os
grupos de MPNs de onze países (cf. 2). O coefici-
ente de regressão médio para a carga de problemas
é, aproximadamente, um terço daquele para o es-
copo do problema. O escopo é um tanto mais im-
portante no caso de MPEs. Os resultados são
bastante estáveis, o que é confirmado por regres-
sões individuais nos grupos.
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Tabela 2

Tabela Resumo de 23 Regressões da Atribuição de
Competências Políticas ao Nível europeu sobre a
Carga do problema e o Escopo do problema
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2.2 DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E
QLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA

De acordo com o que já foi mencionado, a
integração européia começou com a liberalização de
mercados econômicos, isto é, com a integração da
economia. No contexto dessa discussão, a ênfase es-
pecial encontra-se no relacionamento entre a
integração européia e a globalização econômica e as
interdependências crescentes entre economias. Acre-
dita-se que a internacionalização da economia foi de-
masiadamente bem-sucedida. Os Estados-nação
estão sentindo agora que sua capacidade de lidar com
o impacto da globalização econômica diminuiu em
quase todas as matérias de relevância, não só na
questão econômica mas também na social e na cultu-
ral. O fortalecimento do Estado seria a única possibi-
lidade para erguer defesas contra as conseqüências
indesejadas e reprovadas do mercado econômico em
todos os setores da sociedade. Em outras palavras, a
escala geográfica da autoridade do Estado deve equi-
parar-se à escala geográfica da economia (cf., por
exemplo, Zürn, 1995: 8fl. Isso significa obviamente a
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internacionalização do controle. Pode-se afirmar, en-
tretanto, que os Estados-nação e suas sociedades são
afetados pela globalização da economia em graus di-
ferentes. Para uma nação que possui um mercado in-
terno forte e uma escala de produção que lhe permite
não importar nem exportar bens, haveria pouco im-
pacto dos mercados globalizados. Por outro lado,
uma nação que tenha um mercado interno muito pe-
queno e cuja escala de produção seja demasiada-
mente reduzida para atender às suas demandas por
bens depende claramente de outras economias, já
que tem de importar os bens que não produz e pa-
gar por eles com exportações.

Há diferenças enormes entre as diversas escolas
do pensamento econômico a respeito do significado
da dependência econômica externa (cf. as contribui-
ções de Berger e Dore, 1996). E mais comum medir
a interdependência econômica por meio da taxa de
comércio exterior. Entretanto, este é um entendimen-
to muito mercantilista do papel do comércio. Um
economista clássico, como Ricardo ou John Stuart
Mili, argumentaria que a finalidade do comércio é im-
portar, e não, exportar. Segundo Krugman, as "ex-
portações são custos, algo que nós devemos produzir
porque nossos fornecedores de importados são rudes o
bastante para exigir o pagamento. Ou, para dizê-lo dife-
rentemente, uma exportação é uma maneira indireta de
produzir aquilo que importamos, o que vale a pena fazer
por ser mais eficiente que nós mesmos produzirmos
nossas importações." (Krugman, 1996: 18). Nesse sen-
tido, a discussão sobre a interdependência econômica
inicia-se com a questão a respeito da quantidade de
importação que é necessária para se ter uma alocação
eficiente e satisfatória de bens em um país incapaz ge-
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rar uma produção auto-suficiente. As importações
são então um fardo, já que devem ser pagas com ex-
portações. A dependência é, portanto, a força da
pressão para exportar, a fim de equilibrar as importa-
ções. Assim, uma medida que leve em consideração
esse fato deve relacionar as importações às exporta-
ções, avaliando o balanço de pagamentos em função
das importações, isto é, se à quantidade de importa-
ções corresponde a quantidade de exportações. Uma
medida padronizada para isso é a quantidade de im-
portações menos a quantidade de exportações como
uma porcentagem do PIB. Essa medida leva em conta
a extensão em que um país é dependente da divisão
internacional da produção dos bens e se é economi-
camente capaz de compensar tal dependência. Dessa
forma, a hipótese da globalização da economia supõe
que, quanto maior a dependência do comércio in-
ternacional, da divisão do trabalho e da competi-
ção global, mais os países são a favor do
deslocamento da autoridade política para o nível
europeu, a fim de terem as mesmas condições de
participação no mercado, no que diz respeito à es-
trutura de regulamentação, de incentivos, entre
outros. Os resultados empíricos sustentam a hipótese
da dependência econômica até um certo ponto.
Aqueles países que estão expostos à economia inter-
nacional de uma maneira negativa, isto é, aqueles
cujas exportações não se coadunam com sua necessi-
dade de importações, defendem a existência de com-
petências maiores no nível europeu. Em particular,
são eles Grécia, Bélgica, Portugal, Espanha e Áustria.
Os países que lucram com a estrutura da divisão in-
ternacional na produção de bens, no sentido de que a
demanda por seus produtos excede suas necessida-
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des próprias, são a favor da internacionalização do
controle em um grau menor.

Figura 4

Interdependência Econômica e Sustentação Total
para o Deslocamento de Competências Políticas
para o Nível Europeu
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Correlações para o escore da competência total: MPE and
MPN (24 casos; Luxemburgo ausente): 0.46*; apenas MPE (14
casos): 0.49; apenas MPN (10 casos): 0.48.
* sign. at .05.

Entretanto, as correlações não são fortes. As-
sim, outros fatores devem ser considerados para ex-
plicar as diferenças, entre os países, no apoio ao
controle internacionalizado.
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2.3 DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E
INTERESSES ESTABELECIDOS

Os interesses organizados desempenham um
papel importante na política em muitos ambientes na-
cionais. O debate sobre o corporativismo nas demo-
cracias ocidentais é uma indicação importante disso.
A pesquisa mostra muitos casos em que a integração
de interesses organizados no processo político produz
resultados positivos, particularmente nas áreas do de-
sempenho econômico e das políticas sociais, compa-
radas com nações onde o corporativismo não é tão
forte. Países corporativistas parecem controlar me-
lhor o desemprego, têm em média taxas de cresci-
mento mais elevadas, e assim por diante. Assim como
a integração de interesses organizados no processo
político exerce um papel significativo, também são
importantes a composição política dos governos e a
maneira como isso corresponde à institucionalização
da participação daqueles interesses (Alvarez, Garrett
e Lange, 1991). Mas a estrutura e a integração de
interesses organizados no processo político é de im-
portância crucial. Se grupos de interesse levam algu-
ma vantagem em ser inseridos na estrutura do jogo
político, eles hesitarão em desistir de tal arranjo. Em
outras palavras, grupos de interesse que se benefici-
am do formato nacional de intermediação de interes-
ses tenderão a se opor a mudanças nele. Assim,
pode-se supor que a existência de uma arena
corporativista forte constitui restrição institucional
para o deslocamento de competências políticas para
o nível europeu. Entretanto, essa suposição geral
deve ser diferenciada um pouco mais. Uma vez que
seus interesses particulares estão especificamente re-
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lacionados a áreas políticas no circuito corporativista,
pode-se supor que os interesses estabelecidos impo-
nham restrições nessas áreas e sejam bastante indife-
rentes a qualquer mudança de competência em
outras. A hipótese do interesse estabelecido pode,
então, ser entendida assim: quanto mais a interme-
diação do interesse é do tipo corporativista e os inte-
resses organizados são mais fortes, maior a
resistência de um país à mudança da estrutura nacio-
nal do processo político e de tomada de decisões; a
resistência existe particularmente no que diz respeito
ao deslocamento daquelas competências que afetam
diretamente a arena corporativista, como as políticas
econômicas e as de bem-estar social.

A fim de testar essas hipóteses, são necessárias
medidas do grau de corporativismo e da força dos
grupos de interesse nacionais na arena corporativista.
Os dados sobre a força do corporativismo são forne-
cidos por muitos especialistas. Lijphart e Crepaz cria-
ram uma medida sintética, bastante confiáve!, baseada
em considerações de muitos especialistas (Lijphart e
Crepaz, 1991). Entretanto, ela está disponível para
somente 11 dos 15 países ora analisados. A densida-
de dos sindicatos é usada, às vezes, como uma medi-
da substituta para o corporativismo, embora isso seja
obviamente problemático (cf. Golden 1993; B.
Wessels 1996). A densidade dos sindicatos é um in-
dicador da força somente de um partido no circuito
corporativista. Uma outra medida, que em determina-
da extensão é uma ponte entre o corporativismo e a
força dos sindicatos, é a da regulamentação legal e do
privilégio legal dos sindicatos desenvolvida por
Armingeon (1992). Essas três medidas servem como
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substitutas para o grau de institucionalização da parti-
cipação de interesses organizados na arena
corporativista. As correlações agregadas entre essas
três medidas e o escore médio da competência total
dos países são todas negativas, e também significati-
vas, no que se refere à densidade dos sindicatos,
mesmo com o pequeno número de casos investiga-
dos. A força e a inserção dos interesses estabelecidos
na arena política nacional certamente fazem a diferen-
ça. Os interesses estabelecidos são uma restrição
institucional à sustentação para o deslocamento da au-
toridade (Tabela 3).

Explorando a hipótese de que essa restrição
existe particularmente para políticas na arena
corporativista, as áreas políticas foram divididas en-
tre aquelas relacionadas ao corporativismo e as ou-
tras. As primeiras são políticas relativas à dimensão
social ou à igualdade, como política social, saúde,
desemprego, tributação e educação (cf. Rolier, 1991,
para uma classificação similar de políticas). Para não
perder muitos casos, o escore do corporativismo é
desconsiderado. Em seu lugar, a densidade dos sindi-
catos, a regulação legal e os privilégios dos sindicatos
são incluídos em duas regressões, uma relativa a to-
das as políticas não relacionadas ao social e à igual-
dade, e outra relacionada àqueles aspectos.
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Tabela 3

Interesses Estabelecidos e Resistência ao Deslo-
camento da Competência Política para o Nível
Europeu

Os resultados entre as áreas políticas e os paí-
ses mostram o seguinte: primeiramente, a resistência a
um deslocamento da autoridade para o nível europeu
demonstra uma covariância muito maior com a força
de interesses estabelecidos nas áreas de políticas so-
ciais e de igualdade que em outras. A proporção da
variância explicada é aproximadamente 50% mais
elevada, o que significa 25% para os temas sociais e
da igualdade, e 17% para todos os outros. Em segun-
do lugar, o efeito da regulamentação legal na regres-
são somente é significativo no caso dos temas de
política social e de igualdade (Tabela 4). Os resulta-
dos dessas análises sustentam claramente a hipótese
do interesse estabelecido. Nos países onde os inte-
resses estabelecidos são fortes, esse fato constitui uma
barreira institucional contra uma mudança na distribuição
de competências políticas entre o Estado-nação e o nível
europeu. Além disso, é particularmente na área de políti-
cas sociais e de igualdade que a força do corporativismo
limita a flexibilidade institucional em âmbito nacional.
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Tabela 4

Regressão do Deslocamento da Competência por
Áreas de Políticas Não-Sociais e Sociais sob a
Força de Interesse Estabelecidos

!2eta	 e1a
Dextsldadc	)c^ Iegal)

i,.b	$indical)	1
csol n:	frotidca das tim,s aio-sociais	 .. fo.4o."	fo.oi
cao2 parw	Airas de política sacia! e igoaldade	J7.25" O25"

Regreno agoegida p &eas Políticas e pai tes.
Número de casos: tireis de políticas aao-sociais 288: Polfúca, Sociais oral igualdade Política social, salde.
desemprego, tribiataAo e eduacaçio) 120

2.4 DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E
OS PARLAMENTOS NACIONAIS

Já que estamos interessados em diferenças na-
cionais, é de se esperar que os fatores de resistência e
de sustentação devam ser encontrados principalmente
nos contextos institucionais dos sistemas políticos na-
cionais. Os diferentes arranjos institucionais nacionais
resultam em maior ou menor sustentação para a trans-
ferência de poder no nível europeu, e por quê?

Para encaminhar essa questão, analisamos o
papel e a força de parlamentos nacionais no estabele-
cimento de políticas. Tem sido salientado recentemen-
te que os "legislativos têm-se transformado de
instituições que editam leis em instituições que efeti-
vam leis...(Norton, 1996b: 3). A literatura relata um
deslocamento substancial do Poder Legislativo, em
relação ao domínio do Executivo, para estabelecer
políticas públicas (Norton, 1996b: 5). Embora isso
seja uma tendência geral, na verdade, uma variedade
grande de interação e confrontação entre os parlamen-
tos e os governos pode ser encontrada na Europa.
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A força dos parlamentos no processo le-
gislativo, então, poderia ser imaginada como uma va-
riável contínua que abrange desde o poder exclusivo
do governo até o poder exclusivo do parlamento. A
partir da teoria da organização, assim como da abor-
dagem dos atores racionais, sabe-se que, se possível,
organizações e atores tendem a aumentar seu poder,
abrangência e tamanho em vez de ceder. Essa tendên-
cia é mais forte quando as organizações e os atores já
são fortes, o que sugeriria que os parlamentos fortes
impõem alguma limitação ao deslocamento da autori-
dade. Essa hipótese é também plausível sob a pers-
pectiva da teoria democrática. Uma vez que o nível
europeu ainda sofre déficit institucional no que diz
respeito ao controle democrático da ação governa-
mental, é fácil compreender que legisladores com for-
te capacidade de controle democrático na esfera
nacional não queiram trocar essa situação por outra
em que o controle democrático é mais duvidoso. As-
sim, pode-se formular a seguinte hipótese: quanto
mais poderoso um parlamento nacional é, mais
seus membros resistem a um deslocamento de
competências políticas para o nível europeu. En-
tretanto, a excelente pesquisa de Dõring e associados
sobre parlamentos nacionais na Europa fornece indi-
cadores muito valiosos a esse respeito. Em uma análi-
se investigativa de fatores, Dõring encontrou três
dimensões do controle de agendas como indica-
tivo da força do parlamento vis-à -vis do governo
(Dõring, 199i1: 664). O primeiro fator indica o grau
em que o parlamento ou o governo tem o controle so-
bre as agendas (reuniões e pautas de plenário e das
comissões, etc.). O segundo fator poderia ser inter-
pretado como a força das comissões no processo
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legislativo. O terceiro fator descreve o grau de poder
que o plenário tem, de inverter a ordem de votação, o
que lhe dá mais liberdade para determinar os resulta-
dos políticos. Dõring chama o primeiro de "priori-
dades de governo", o segundo, de " atuação das
comissões ", e o terceiro, de "poder dos líderes de
bancada". Os escores para todos os três fatores fo-
ram adicionados a essa análise para a construção de
uma medida total do poder do plenário. A evidência
mostrada na Figura  indica claramente uma forte sus-
tentação de nossa hipótese. Embora os dados tenham
de ser lidos com cuidado devido ao pequeno número
de casos, a correlação é bastante elevada (r de
Pearson = - 0,52). Como podemos ver, quanto mais
poderoso um parlamento em relação ao governo, me-
nor o apoio de MPNs para a transferência da autori-
dade para o nível europeu. Sem os dois extremos,
Suécia e Itália, a correlação seria quase perfeita (-
0,94), e deve haver algumas razões muito boas para
que Itália e Suécia difiram do padrão geral. O caso
sueco poderia ser explicado por uma atitude geral de
cepticismo para com o atual processo de integração
da União Européia. Para a Itália, uma boa explicação
pode ser mais difícil de se encontrar. Uma hipótese ad
hoc é que os MPs italianos estão, em grande parte,
insatisfeitos com os resultados dos sistemas políticos
nacionais. Em contradição com a nossa hipótese ge-
ral, isso pode conduzir um parlamento forte a ser
bastante favorável ao deslocamento de competências
para a UE, isto é, a ceder poder, a fim de produzir
resultados mais satisfatórios.
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Figura 5
Nível de Competência e Distribuição de Poder en-
tre Parlamentos Nacionais e Governos Nacionais
em 11 Estados Membros
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2.5 UM MODELO DE SUSTENTAÇÃO
PARA O DESLOCAMENTO POLÍTICO NA

UNIÃO EUROPÉIA

A fim de combinar os fatores investigados e de-
terminar seu impacto relativo na sustentação para o
deslocamento da autoridade para o nível europeu, um
modelo de regressão será testado, introduzindo-se to-
dos os fatores até então considerados. Pela Tabela 2,
sabemos que a carga de problemas e o escopo do
problema respondem por 34% da variação na sus-
tentação. Introduzindo-se a dependência de um país
do comércio exterior, adicionam-se aproximadamente
10%. Adicionando-se a densidade dos sindicatos e
os privilégios dos sistemas sindicais, acrescentam-se
outros 10% (Tabela 5). Infelizmente, não foi possível
incluir o poder parlamentar no mesmo modelo, devido
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à multicolinearidade com a dependência do comércio
exterior. Testamos, então, a mesma fórmula nos Mo-
delos 4 e 5, com a ressalva de que trocamos a de-
pendência do comércio exterior pelo poder dos
parlamentos nacionais. Obviamente, o poder parla-
mentar não tem um impacto tão forte na sustenta-
ção do deslocamento da autoridade como a
dependência do comércio exterior. Entretanto, sua
relevância não pode ser negligenciada, já que a
variância explicada aumenta também consideráveis
seis pontos percentuais, conforme pode ser visto no
Modelo básico 1.

Tabela 5
Modelo Completo da Explicação de Diferenças de
Sustentação do Deslocamento de Competências
Políticas para o Nível Europeu

Devido à multicolinearidade entre "A Depen-
dência do Comércio Exterior" e o "Poder dos Parla-
mentos Nacionais", não foi possível testar um modelo
que contivesse ambas as variáveis.

Resumindo esses resultados, duas forças, dan-
do sustentação em sentidos opostos, podem ser de-
tectadas: aquelas que estão relacionadas com a
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globalização, seja quanto aos problemas ou à econo-
mia, e aquelas que são indicativos de cenários nacio-
nais específicos. Os fatores da globalização conduzem
a uma sustentação mais elevada, com cenários nacio-
nais poderosos e uma menor sustentação. Estrutu-
ras fortes de intermediação de interesses e de
representação parlamentar obviamente impõem
maiores restrições à sustentação para o desloca-
mento de competências para o âmbito europeu, onde
elas realmente existem.

3 PROQRESSOS INSTITUCIONAIS E A
FiJTURA ORDEM POLÍTICA

Um dos problemas principais, se não o principal,
é a maneira de organizar o controle democrático, isto é,
representação e responsabilidade (accountability), di-
ante do aumento de competências no nível europeu, e
como ligar os dois níveis de decisões políticas na União
Européia. Por um lado, este é um problema puramente
técnico de coordenação. Por outro, é um problema de
ordem política em geral. Os problemas técnicos de
coordenação e os problemas de ordem institucional
política estão claramente relacionados. Em curto pra-
zo e para políticas do dia-a-dia, os problemas técni-
cos de coordenação são de maior relevância prática.
Para o futuro, o problema da ordem política é de
maior relevância. O que deveria ter ação coordenada
ou o que deveria ser controlado depende com certeza
da ordem política que se tem em mente. Devem os
parlamentos ou os governos desempenhar um papel
maior? Devem os parlamentos nacionais ter meios
melhores de controlar a ação dos seus governos no
nível europeu? Deve o controle ser organizado em ní-
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vel europeu ou nacional? A democracia deve resolver
tanto o problema da construção política eficiente
quanto o da representação democrática (Shepsle,
1988). O primeiro pode ser considerado como um
problema de coordenação; o segundo é um problema
de duas faces. Relaciona-se ao controle e à respon-
sabilidade (accountabilily), por um lado, e à ligação
entre representantes e representados, por outro.

A julgar pelo ponto de vista dos parlamenta-
res sobre esses três aspectos, isto é, sobre a me-
lhor coordenação, o melhor controle e o melhor
entrosamento, progressos institucionais podem ser
alcançados.

3.1 PROQRESSOS INSTITUCIONAIS
COORDENAÇÃO E CONTROLE

Levando-se em conta as demandas por me-
lhorias institucionais, a coordenação entre os níveis
parece ser o interesse central dos parlamentares. Nos
dois planos, quase dois terços são a favor de comis-
sões mistas para debater propostas da comunidade e
reuniões conjuntas de comissões. Não há basicamen-
te nenhuma diferença no entendimento a esse respeito
entre MPNs e MPEs. A proposta para se ter um ga-
binete ministerial nos governos nacionais, responsável
pelas questões européias, é fortemente apoiada por
parlamentares do nível europeu (82%), mas com me-
nos intensidade por membros de parlamentos nacio-
nais (63%). Contrariamente, ligações mais fortes
entre membros do Comitê Europeu e membros de
parlamentos nacionais são defendidas mais fortemente
por parlamentares nacionais. Por um lado, esses re-
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sultados indicam claramente que os representantes em
ambos os níveis percebem um problema principal de
coordenação. Por outro lado, revelam também dife-
renças a respeito das duas últimas propostas, que po-
dem derivar das visões diferentes sobre o papel das
instituições às quais eles pertencem. Um gabinete mi-
nisterial para assuntos europeus decerto fortaleceria o
nível europeu. Uma ligação mais forte entre membros
do comitê e parlamentares nacionais fortaleceria a in-
fluência nacional na política européia (Fig. 6).

A melhoria do controle democrático e da res-
ponsabilidade (accountability) parece também ser de
interesse central para os parlamentares na Europa.
Um meio institucional seria fazer dos debates sobre
propostas legislativas no Conselho de Ministros uma
matéria de registro público. Isso, sem dúvida, aumen-
taria a transparência desse processo, assim como a
possibilidade de se responsabilizarem os ministros.
Quase 90% dos membros do Parlamento Europeu
apóiam essa proposta; para membros de parlamentos
nacionais, a proporção é de 75%, um tanto inferior,
mas ainda muito alta. Uma outra possibilidade seria
haver "ministros instruídos", isto é, os ministros que
participam do Conselho devem seguir as instruções de
seus parlamentos nacionais. Dois terços dos MPNs e
aproximadamente 57% dos MPEs defendem essa
proposta. Um terceiro aspecto do controle é a com-
posição do Comitê Europeu. Mais de 60% dos mem-
bros do Parlamento Europeu querem que o Comitê
seja eleito pelo Parlamento Europeu, enquanto que
somente 42% dos MPNs são favoráveis a uma elei-
ção parlamentar do Comitê. Esses dados indicam que
os parlamentares na Europa entendem que há maior ne-
cessidade de mudança dos mecanismos de controle que
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de coordenação. Mas, novamente, são visíveis as dife-
renças na força das demandas entre os níveis. Elas se-
guem o mesmo padrão da coordenação: aquelas que
reforçam políticas no âmbito europeu têm mais apoio
de membros do Parlamento Europeu; aquelas que refor-
çam capacidades de controle no nível nacional têm a
preferência dos parlamentares nacionais (Fig. 6).

O último aspecto, o fortalecimento dos laços
entre eleitos e eleitores, é claramente crucial para a
representação política. Em um sentido institucional,
isso relaciona-se às eleições como o meio mais cen-
tral de os desejos dos representados se traduzirem
em distribuições de poder (Dahl, 1971, 1975; Held,
1996: 204). As eleições européias ainda não se com-
param realmente às eleições nacionais. As eleições
européias de 1999 serão as primeiras nas quais um
sistema proporcional será usado em todos os países,
mas elas ainda não se igualam, uma vez que o número
dos eleitores por assento difere fortemente entre os
países. Esta desproporcionalidade existe por um bom
motivo, que é ode permitir a representação justa dos
países menores no Parlamento Europeu. Não está
claro se os membros de parlamentos na Europa têm
esta questão em mente quando pedem o mesmo siste-
ma eleitoral para todos os Estados-membros, mas é
evidente que os parlamentares de ambos os níveis,
europeu e nacional, consideram necessário um único
sistema eleitoral para as eleições européias. Mais de
dois terços são a favor disso. Por outro lado, somente
um número pequeno de MPs considera o voto com-
pulsório um meio de melhorar os laços eleitorais.
Surpreendentemente, a proporção dos parlamentares
que apóiam a maneira européia de seleção de candi-
datos para as eleições européias é ainda menor do
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que aquela que prefere o voto compulsório. Selecio-
nar candidatos por partidos europeus em vez de por
partidos nacionais é considerado o meio mais eficaz
de superar a fraqueza do sistema partidário europeu
no debate (científico) (Franklin, Van der Eijk e
Marsh, 1996). Os dados indicam, entretanto, que os
parlamentares não vêem muita necessidade de mudar
o sistema de escolha de candidatos. A conseqüência
é que também não vêem muita necessidade de se for-
talecerem os partidos europeus (Fig. 6).

Uma vez que o apoio a essa medida é pequeno
em ambos os níveis, pode-se concluir que MPEs e
MPNs estão relativamente satisfeitos com os rumos
nacionais do Parlamento Europeu.

Figura 6

Avaliação de Propostas para Mudança Institucional

Julgamentos baseados juma escala de 7 pontos variando de 1
(muito a favor) a 7 (muito contra). Percentagens representam a
porção de respostas com escala de valores de 1, 2 e 3.
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questão da distribuição de poder ou de influência. A
esse respeito, os membros do Parlamento Europeu e
dos parlamentos nacionais têm claramente uma visão
comum. Primeiramente, suas avaliações sobre a real
distribuição de influência são muito similares. Ambos
os grupos consideram o Conselho de Ministros a ins-
tituição mais influente na política européia, seguido
pelo Comitê Europeu e pelos governos nacionais,
nessa ordem. Todos esses três atores são considera-
dos bastante ou muito influentes. O Parlamento Eu-
ropeu ocupa uma posição média, com mais para
"pouca" do que para "muita" influência, enquanto
os parlamentos nacionais são menos influentes, na
opinião dos parlamentares europeus. Não é surpre-
endente que essa distribuição de poder não
corresponda aos interesses dos parlamentares. To-
dos os grupos de parlamentares querem mais influ-
ência, tanto para o Parlamento Europeu como para
os parlamentos nacionais, sendo que os MPNs são
ainda mais favoráveis que os MPEs. Todos que-
rem também que as outras três instituições tenham
seu poder de algum modo reduzido (Fig.7). A es-
trutura de poder resultante não seria uma inversão
da existente. De certo modo, o resultado seria uma
distribuição de poder mais equilibrada, em que o Par-
lamento Europeu teria influência igual à do Conselho
de Ministros.
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Figura 7
Influência Percebida das Instituições da Constru-
ção Política Européia e Aumento ou Decréscimo
de Influência Demandados
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3-2 OPINIÕES SOBRE A FUTURA ORDEM
POLÍTICA DA UNIÃO EUROPÉIA

A respeito do possível futuro da ordem política
na União Européia, estão em discussão modelos que
variam de sistemas mais tecnocráticos e contro-
ladores a sistemas democráticos desenvolvidos. O
debate é complexo (Zürn, 1995) e inspirado basica-
mente nos modelos políticos existentes. As alternati-
vas principais podem ser descritas em termos
opostos: intergo-vernamentalismo versus parlamen-
tarismo ou confederação versus federação (W.
Wessels, 1996). Estes contrastes não são necessaria-
mente idênticos, já que o federalismo pode ter tanto a
forma parlamentarista quanto a presidencialista. Nas
discussões sobre a futura ordem política, entretanto,
eles coincidem freqüentemente. A razão é que o par-
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lamentarismo no nível europeu não pode ser concebi-
do sem algum tipo de ordem política federal, devido
ao fato de a União Européia ser composta de diferentes
nações e o princípio subsidiário da União. A caracte-
rística b. a dos dois modelos alternativos mais proe-
minentes ordem política pode ser resumida com
bastante parcimônia. O modelo intergovernamental é ba-
seado na soberania dos Estados-nação. É um tipo de
"pooi de soberanias" (W. Wessels, 1996: 23). O pool
da autoridade encontra sua representação no Conselho.
O parlamento não desempenha um papel nesse modelo,
pelo menos no âmbito europeu. Em nível nacional, ele é
a base de legitimação dos governos nacionais que
atuam no âmbito europeu. O modelo parlamentar,
igualado às vezes ao modelo federal, requereria um
rearranjo total do aparelho institucional existente. O
papel do Parlamento Europeu no plano europeu tor-
nar-se-ia similar àquele dos parlamentos nacionais
nos Estados-membros. Há uma grande variação no
que diz respeito às competências concretas dos parla-
mentos, ao seu papel na construção política, etc...
(Norton, 1996a). Entretanto, os parlamentos nacio-
nais são corpos legislativos e elegem governos. Há
muito mais implicações desses dois modelos gerais
em relação às divisões de poder e à forma do arranjo
institucional concreto, mas, basicamente, eles podem
ser distinguidos pelo locus de legitimação democráti-
ca. No modelo intergovernamental, o poder do nível
europeu vem de um pooi da autoridade de Estados
soberanos, em que os governos nacionais têm a pala-
vra final a respeito do escopo do poder do
nível europeu. No modelo parlamentar, pelo menos
se desenvolvido inteiramente, o poder no nível euro-
peu é elevado, e seu locus é o parlamento. Embora a
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questão da ordem política preferida não possa ser di-
retamente abordada com nossos levantamentos, ela
pode ser tratada indiretamente, empregando-se dois
indicadores relativos ao poder da União Européia, de
um lado, e à autoridade legislativa do Parlamento Eu-
ropeu, de outro. Combinando-se esses dois aspectos,
os modelos da ordem política podem ser diferencia-
dos, o que se aproxima muito da distinção entre o
intergovernamentalismo e o parlamentarismo. Conce-
bendo-se as duas dimensões em dicotomias simples e
combinando-se as duas, obtém-se uma tabela de quatro
colunas, apresentando as opções desse princípio.

Tabela 6
Modelos de Ordem Política
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ESTABELECIMENTO DE PREFERÊNCIAS

Se essa classificação for aplicada como um
conceito mais gradual, comparando opiniões de parla-
mentares de países diferentes, de acordo com as pro-
porções que apóiam ou não um sistema com poder
elevado e um Parlamento Europeu com muitas com-
petências legislativas, três das quatro células definidas
na Tabela 6 ilustram esses casos. Parlamentares da
Dinamarca, Suécia, Finlândia, França e Irlanda en-
tram na categoria de Estado fraco. Somente cerca de
aproximadamente 15% a 35% por cento apóiam um
Parlamento Europeu forte, e até 45% defendem uma
União Européia com responsabilidades ampliadas.
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Mas na França e na Irlanda, faltam somente poucos
pontos percentuais para tornar a maioria de seus
parlamentares defensores de uma ordem intergover-
namental forte. Os parlamentares de Luxemburgo e
de Portugal particularmente apóiam um intergover-
namentalismo forte, mas os da Grécia, da Holanda e
da Áustria também entram nessa categoria, embora
quase atinjam uma maioria para um sistema parlamen-
tar forte. Representantes da Grã-Bretanha, da Alema-
nha e, mais ainda, os da Bélgica, da Espanha e da
Itália apóiam um "parlamentarismo forte".

Figura 8
Preferências por Modelos de Ordem Política
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Baseado numa escala de sete pontos onde 1 indica muito a favor
de uma UE ou PE forte and 7 indica contra. Percentagem de
respostas a favor.
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As diferenças indicam que não há uma visão
comum dos parlamentares das diversas nacionalida-
des sobre a futura ordem política. Sem uma perspecti-
va comum, no entanto, é improvável que decisões
claras sobre a futura ordem política possam ser toma-
das facilmente. A situação é ainda mais complicada
quando se consideram as diferenças entre os níveis.
Em alguns países, as tensões potenciais entre as pers-
pectivas nos planos europeu e nacional são muito
fortes. Particularmente na França, em Luxemburgo e
na Holanda, a maioria dos membros de parlamentos
nacionais apóiam uma ordem política diferente daque-
la sustentada por seus pares no Parlamento Europeu.
O sentido da diferença é o mais óbvio nesses países:
os MPNs tendem a apoiar tanto um Estado fraco
como um intergovemamentalismo forte, e os MPEs
preferem o parlamentarismo forte (Tabela 7). É tam-
bém evidente que as classificações de grupo podem
ser instáveis onde existam somente posições de maio-
ria simples. Mais uma vez, essas constatações indi-
cam que não será fácil conseguir-se um consenso
sobre o desenvolvimento futuro da ordem política no
nível europeu, nem entre níveis ou dentro dos grupos.
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Tabela 7
Preferência da Maioria Plurality/Majority de
MPE and MPN

MPN Membros de Parlamentos Nacionais (sem o ( p 1 posição da maioria, do contiairio
posição da plumhity)

Assim como no entrecruzamento de diferenças
nacionais e de níveis, a ideologia influencia também as
preferências institucionais. De acordo com Hix e Lord
(1998: 209), as dimensões esquerda-direita e as ati-
tudes anti-integração ou pró-integração definem o sis-
tema de segmentação no Parlamento Europeu.
Hooghe e Marks (1999) argumentam explicitamente
que a contestação na União Européia é definida por
um espaço político bidimensional: social-democracia
versus liberalismo de mercado constitui uma dimen-
são; nacionalismo versus supranacionalismo, a outra.
Eles acreditam que o capitalismo regulado é apoiado
pela esquerda política, e o neoliberalismo, pela direita.

As definições do modelo neoliberal, de um lado,
e do modelo regulador, de outro, quase espelham a
distinção entre Estado fraco e parlamentarismo forte
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no plano europeu. O projeto neoliberal significa o iso-
lamento dos mercados da interferência política, impli-
cando a resistência a uma euro-política supranacional.
O modelo do capitalismo regulado procura 'criar uma
democracia liberal capaz de regular mercados e de
redistribuir recursos. O ponto central desse projeto é
o aprofundamento da democracia (Hooghe e Marks,
1999: 82-8).

ORDEM POLÍTICA, AVANÇOS
INSTITUCIONAIS E IDEOLOQIA(1)

Com relação à necessidade articulada de mu-
dança institucional nas áreas de melhor coordenação,
controle e responsabilidade (accountability) e vin-
culação eleitoral, resultados empíricos sustentam a hi-
pótese de que idéias sobre a ordem política e o seu
desenvolvimento relacionam-se à ideologia. Particu-
larmente, a esquerda política é mais favorável a me-
lhor controle do que a direita, corroborando a
afirmação de que um modelo do capitalismo regulado
está relacionado também com o aprofundamento da
democracia (Tabela 8). A questão da distribuição de
poder reflete também diferenças na ideologia. A es-
querda, mais que a direita política, defende claramen-
te um aumento do poder do Parlamento Europeu,
posicionando-se contra um aumento de poder do
Comitê Europeu e do Conselho de Ministros, o que
indica novamente o interesse por meios democráticos.
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Tabela 8

Posição Ideológica Direita-Esquerda, Mudança
Institucional e Ordem Política Preferida
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Essas constatações sugerem que o supranacio-
nalismo tem sua base política mais na esquerda que
na direita. Isso se reflete também no nível de susten-
tação para uma União Européia e um Parlamento Eu-
ropeu fortes. Enquanto aproximadamente 70% dos
mais esquerdistas defendem uma UIE e um Paramen-
to Europeu fortes, na direita apenas um terço é a fa-
vor de um PE forte, e quase a metade apóia uma UE
forte (Fig. 9).

Figura 9
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A ideologia é expressa também nas preferênci-
as relativas à futura ordem política. Dois terços dos
MPEs esquerdistas e uma pequena maioria de 52%
dos MPNs esquerdistas são favoráveis a um Estado
parlamentar forte. A proporção é de 25% para a direita,
em ambos os níveis. A maioria da direita defende um
Estado Europeu fraco (Tabela 9). A ideologia deter-
mina preferências por uma futura ordem política de
uma maneira similar, no nível europeu e no nacional.
Isso talvez seja um sinal de que a ideologia possa for-
mar um ponto de convergência no qual o consenso seja
alcançado entre os níveis. Mas as constatações mostram
também que as tensões dentro dos níveis podem persis-
tir, por serem fundadas em diferenças ideológicas.

Tabela 9
Modelo de Estadoa e Ideologia Política"

ofraco
hsuonso.00rl!mencarlstaro.te	 !	19	
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a - Combinação das posturas em relação ao Parlamento Euro-
peu que tinha o poder de aprovar leis diretamente e posturas
em relação ao aumento do alcance da responsabilidade da IJE.
Ambas em escala de 7 pontos, primeiras três categorias mais al-
tas a favor contra o resto, combinadas como segue: não a favor
de forte PE ou forte UE: estado fraco; a favor de forta UE mas
não do PE: estado não-parlamentarista forte; a favor de um PE
forte mas não da UE: estado parlamentarista fraco; a favor de
PE forte e IJE forte: estado parlamentarista forte.

b —Auto posicionamento da direita-esquerda em uma escala del O
pontos, onde 1 é esquerda e 10 direita. 1,2,3 codificados como
esquerda; 4,5, 6,7 codificados como centro; 8,9, 10 (como direita).
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PREFERÊNCIAS DA ORDEM POLÍTICA E
SUAS DETERMINANTES
MACROESTRUT%JRAIS

Até aqui as análises mostram que há tensões ní-
tidas entre países, níveis e grupos ideológicos em re-
lação ao tipo de ordem futura da União Européia e às
mudanças institucionais que os membros do parla-
mento apóiam na Europa. Para a dimensão do deslo-
camento da autoridade, mostramos que as diferenças
entre representantes de países distintos podem ser
explicadas, ao menos parcialmente, pela variação da
dependência dos países, relativamente às suas expor-
tações, e da força de seus arranjos nacionais, tanto
dos grupos de interesse quanto dos parlamentos.

Nesse estudo, investigamos brevemente se
esse tipo de explicação se aplica também às atitu-
des em relação à futura ordem política na Europa.
Entretanto, como lidamos com grupos de mem-
bros de parlamentos nacionais e do Parlamento Eu-
ropeu, o número de casos é muito pequeno.
Conseqüentemente, em contraste com o estudo da
sustentação para o deslocamento da competência,
a análise da regressão não pode ser aplicada. Usa-
mos, então, a análise discriminante, um método
investigativo que permite testar até que ponto compo-
nentes de grupos com determinadas características
podem ser previstos por variáveis independentes. Em
nosso caso, a participação no grupo é definida pela
posição média de um grupo de parlamentares de um
país a respeito de sua preferência para a futura ordem
política, a saber, defensores de um Estado fraco, do
intergovernamentalismo e do parlamentarismo (cf. Ta-
bela 6e Fig. 8).
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As variáveis independentes incluem a depen-
dência da exportação, a estrutura do sistema sindical
e a força de parlamentos nacionais. Devido à
multicolinearidade, a dependência da exportação e a
força do parlamento não podem ser incluídas na mes-
ma análise. A fim de se ter algum parâmetro sobre a
qualidade da previsão, esta análise será aplicada tam-
bém à dimensão do deslocamento da competência.
Dessa forma, com a ajuda da análise discriminante,
testamos se a hipótese da globalização da econo-
mia, formulada na Seção 2.2, e a hipótese do inte-
resse estabelecido, formulada na Seção 2.3, ambas
aplicadas ao deslocamento da competência, também
podem explicar as preferências diferentes para a futu-
ra ordem política da UE.

Como pode ser visto na Tabela 10, o conheci-
mento das características dos sistemas sindicais e da
dependência da exportação de um país permite uma
classificação correta de 83% dos grupos de parla-
mentares. A dependência da exportação conduz a
uma sustentação maior do modelo parlamentar; a um
sistema sindical forte, a um maior apoio à solução
intergovernamental. Uma estrutura similar pode ser
encontrada no deslocamento da competência, como
vimos a partir das análises de regressão descritas, e
pode ser vista também na Tabela 10. Comparando a parce-
la de grupos corretamente classificados, o modelo de Esta-
do aparece mais definido, mas o mimem de casos é também
muito mais baixo. Levando-se em conta a foiça parlamentar
em vez da dependência da exportação, a análise
discriminante é insuficiente, mas mostra o sentido previsto do
efeito: MPs que vêm dos países com parlamentos fortes
apóiam preferencialmente um Estado fraco ou uma solução
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intergovernamental. Os resultados demonstram claramente
que, em relação às preferências para a ordem política. o
"país" faz a diferença. O grau de inserção de um país na
economia globalizada faz com que os parlamentares prefi-
ram um modelo parlamentarista a um Estado fico, arranjos
institucionais nacionais fortes caminham no sentido oposto.
Portanto, a dupla estrutura de forças encontradas no deslo-
camento da competência atuam aqui também. Mas as duas
forças dirigem a sustentação em sentidos opostos.

Tabela 10

Análise Discriminante do Deslocamento de Com-
petência e Preferências de Modelo de Estado
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4— CONCLUSÕES

É possível enquadrar o círculo? Esta questão foi
apresentada no subtítulo do artigo com a intenção de
averiguar as possibilidades e as dificuldades de se en-
contrar uma solução institucional para o problema
premente do estabelecimento de formas mais demo-
cráticas de representação e controle na União Euro-
péia. As análises de duas dimensões centrais da
integração política, como a atribuição da autoridade e
o controle democrático, mostram que não há consen-
so, entre os parlamentares na Europa, sobre qual
deve ser a forma da futura UE. Mostrou-se que o
apoio ao deslocamento da competência e as preferên-
cias para a futura ordem política são delimitados por
fatores econômicos e institucionais que diferem entre
os Estados-nação, e, no que diz respeito ao desloca-
mento da competência, são influenciados também
pela natureza dos problemas políticos, isto é, pelo es-
copo do problema e pela carga transnacional do
problema. A sustentação parlamentar para uma maior
integração européia quanto ao deslocamento da com-
petência para o nível da UE e o desenvolvimento de
um sistema político parlamentar na UE correla-
cionam-se, positivamente, com o grau a que uma na-
ção está exposta às condições da economia global e,
negativamente, com a força das instituições nacionais,
tanto do sistema intermediário quanto dos parlamen-
tos nacionais vis-a-vis dos governos nacionais. As-
sim, diversas dimensões do conflito se cruzam:
diferenças entre níveis, isto é, o nível europeu e o na-
cional; diferenças entre nações, não obstante o nível;
diferenças entre grupos ideológicos. As forças estão
atuando em sentidos opostos, mas segmentações
entrecruzadas não significam necessariamente que so-
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luções consensuais sejam fáceis de se alcançar. O
conjunto das idéias sobre as mudanças institucionais
na Europa parece estar totalmente confinado às men-
tes dos parlamentares. As avaliações das reformas
institucionais concretas e das preferências mais gerais
para a ordem política mostram o mesmo padrão. Por
um lado, esse pode ser um bom sinal, uma vez que, se
as idéias sobre medidas concretas combinam com
idéias mais gerais, há uma possibilidade maior de que
o resultado seja algo internamente consistente.

Por outro lado, as diferenças entre parlamenta-
res de países diferentes e em níveis distintos podem
resultar em opiniões muito variadas sobre as mudan-
ças necessárias. Essas diferenças podem ser
explicadas por fatores estruturais, os quais não po-
dem ser mudados assim tão facilmente: graus diferen-
tes de inserção no comércio internacional e arranjos
institucionais nacionais diferentes. Os parlamentos
fortes e os interesses locais fortemente estabelecidos
impõem claramente uma grande restrição à
implementação de uma solução institucional européia.
Ao mesmo tempo, a globalização dos problemas e a
economia parecem caminhar em sentido oposto. Mas
não há nenhuma posição majoritária óbvia que tenha
oportunidade de seguir adiante sem uma oposição sé-
ria. Além disso, há uma divisão de bases nitidamente
ideológica nas perspectivas previstas para a futura
União. A ideologia parece ser um escudo poderoso
nesse sentido. Tudo indica que as diferenças entre
países e entre níveis são eliminadas até certo ponto
por posições ideológicas. Mas as diferenças entre a
direita e a esquerda política são tão fortes que a ideo-
logia, por um lado, une, e, por outro, divide. Mesmo
se um dos grupos ideológicos pudesse alegar que ré-
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prescrita a maioria, seria duvidoso que ele pudesse
colocar em prática sua visão própria de ordem políti-
ca. A implementação de uma ordem política no nível
europeu necessita do consenso como base. As deci-
sões da maioria não seriam aceitas. Devido às dife-
renças e tensões nas atitudes entre países, níveis e
grupos ideológicos, parece que o consenso está longe
de se tornar viável. Se isso for verdade, o mesmo se
aplica à construção de uma ordem política européia.

APtNDICE
O ESTUDO MPE DE 1996 (MEP 96) E OS

ESTUDOS MPN (MNP 96)

O estudo sobre os membros do Parlamento Eu-
ropeu (MEP 96) foi coordenado por Bernhard
Wessels e financiado pelo Deutsche Forschungs-
geme inschaft. A pesquisa foi realizada por
INFRATEST BURKE, na primavera de 1996. O es-
tudo sobre os membros dos parlamentos nacionais
(MNP 96) foi coordenado por Bernhard Wessels e
Jacques Thomassen. Foram diretores do estudo naci-
onal Irene Delgado e Lourdes Lopez Nieto, na
Espanha; Louisa Gardella, na Itália; Sõren Holmberg,
Martin Brothen e Peter Esaiasson, na Suécia; Manina
Kakepati, na Grécia; Christina Leston Bandeira, em
Portugal; Michael Marsh e Mary Clare O'Sullivan, na
Irlanda; Bernhard Wessels e Achim Kielhorn, na Ale-
manha; Lieven de Winter e Patrick Dumont, na Bélgi-
ca e em Luxemburgo; e Colette Ysmal, na França. Os
fundos para despesas gerais desta parte do estudo
foram fornecidos pelas universidades de Mannheim e
de Twente e pelo Wissenschaftszentrum Berlin. A
tabela A. 1 informa sobre o período do trabalho de
campo, número de entrevistas, taxas de retorno e
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representatividade de ambos os estudos MPE e
MPN. Devido à grande variação nas taxas de retor-
no, a questão da representatividade dos estudos é da
maior importância. A representatividade foi testada
por partido e gênero e, onde os dados estavam dis-
poníveis, por idade (e para o estudo MPE, também
por nação). O índice de diferenciação de Duncan,
que mede os desvios entre o original e as distribuições
da amostra, demonstra que o total dos desvios das
amostras em relação às distribuições reais são
aceitavelmente baixos na maioria dos estudos. Para
ambos os estudos MPE e MPN, o desvio da compo-
sição partidária nas amostras de seus universos é de
aproximadamente oito pontos percentuais; aproxima-
damente um para as composições de gênero, e cerca
de três para a composição de idade. Para estudos
nacionais individuais, o índice de Duncan está abaixo
de dez na maioria dos casos, à exceção de partidos e
idade, para alguns países. Uma advertência
metodológica pode remanescer para aqueles países
com taxas de retomo extremamente baixas. Entretan-
to, já que a maioria das análises relatadas neste artigo
descrevem relações entre variáveis em vez de distri-
buições de variáveis individuais, esse problema poten-
cial deve ser minimizado. Os dados de ambos os
estudos estão disponíveis no Zentralarchiv für
Empirische Sozialforschung, Colônia, Alemanha,
(estudo número 3078 [MEP 961 e estudo número
3079 [MNP 96 1).
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Todas as referên-
cias bibliográficas
deste artigo estão
disponíveis no en-
dereço eletrônico
http://eiop.orat/
eiop/texte/1 999-
009a.htm
Artigos on 111w so-
bre a Integração
Européia (EI0P) Vol.
3(1999) N° 9; Data
de publicação:
29/9/1999

Tabela A.1
Tabela Resumo de Retornos para os IEstudos
MPE e MPN (MEP 96, MNP 96)

a O Índice de Diferenciação de Duncan mede as diferenças
em pontos percentuais entre distribuições, neste caso entre
a distribuição no universo e na amostra. Ele alcança de O (sem
diferença) a 100 (diferença de 100 %).

Tradução: Antônio Alves de Brito
Revista por Maria Beatriz Chagas Lucca

1 Surpreendente-
mente, a ideologia
não desempenha -
pelo menos não em
nível estatistica-
mente significativo—
um papel sistemáti-
co no que diz res-
peito ao desloca-
mento da competên-
cia. Conseqüente-
mente, falta a
subseção respecti-
va na Seção 2.
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