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Rezumat: Impactul noului Coronavirus asupra viitorului Europei are
potențialul de a fi chiar mai semnificativ decât criza refugiaților din 2015, mai ales
că se desfășoară aproape biblic, la apogeul unei ciume de alte boli europene.
Coronavirusul a lovit Uniunea Europeană cu cel mai mare test al structurii sale
politice, economice și sociale de după criza refugiaților. Limitarea agenților
patogeni este o problemă foarte diferită, față de gestionarea valurilor de refugiați.
Marea provocare este cât de dramatic va modela răspunsul Uniunii Europene la
relevanța, capacitatea de reacție și eficiența instituției într-un moment istoric
crucial. Impactul pandemiei cu noul Coronavirus asupra viitorului Europei are
potențialul de a fi chiar mai semnificativ decât criza migranților, mai ales că are
loc în partea de sus a unei probleme care relevă alte deficiențe în luarea deciziilor
europene.
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Abstract: The impact of the new Coronavirus on Europe's future has the
potential to be even more significant than the 2015 refugee crisis, especially as it
unfolds almost biblically, at the height of a plague of other European diseases. The
coronavirus has hit the European Union with the biggest test of its political,
economic and social structure since the refugee crisis. Limiting pathogens is a very
different matter, from managing refugee waves. The big challenge is how
dramatically it will shape the European Union's response to the institution's
relevance, responsiveness and efficiency at a crucial historical moment. The
impact of the pandemic with the new Coronavirus on the future of Europe has the
potential to be even more significant than the migrant crisis, especially as it is
taking place at the top of an issue that reveals other European decision-making
shortcomings.
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