DO QUE SE ESQUECEM OS
CRÍTICOS DO PACTO PARA
O BEM-ESTAR
Esta semana, a publicação dos mais recentes relatórios da União
Europeia em matéria de bem-estar foi recebida com o desagrado
habitual de ministros e comentadores conservadores. Porém, os
opositores ignoram a prosperidade que o sistema com 15 anos
proporcionou desde 2049, bem como as mudanças maiores que
esta reviravolta tecnocrática representa.
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Esta aliança improvável rapidamente
lançou negociações do tratado, das quais
acabaria por surgir o Pacto Europeu
para o Bem-Estar. O combate de 2029 à
evasão fiscal, que acompanhou a Iniciativa
Internacional para a Justiça Fiscal, era
uma condição necessária para deslocar a
ênfase colocada pela UE no crescimento,
dívida e competitividade. Enquanto o Sul
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