
Extinderea UE, intre entuziasm si apatie
Astazi, sefii de stat si de guvern ai celor zece tari candidate la UE pentru valul 2004 semneaza, in cadrul
unui summit neoficial la Palatul Attale, in apropierea colinei Akropolis din Atena, Tratatul de aderare.
Pana la 1 mai 2004, data prevazuta pentru aderare, tratatul va trebui ratificat de parlamentele celor 25 de
state membre si candidate, proces care poate fi compromis de un singur refuz al celor 15. Pe de alta parte,
respingerea voluminosului document (4.900 de pagini) de catre Parlamentul unuia dintre statele candidate
va exclude automat statul respectiv de la prima runda a extinderii. Inlaturarea obstacolelor in tarile
candidate a inceput deja, cu referendumurile din Malta, Slovenia si Ungaria, unde majoritatea populatiei
s-a pronuntat pentru aderare (votul cel mai strans, 53,5 la suta, inregistrandu-se in Malta, care de anul
viitor va fi cea mai mica tara a Uniunii). Cu exceptia Ciprului, toti ceilalti candidati isi vor consulta
populatia pana la sfarsitul anului Lituania, Slovacia, Polonia, Republica Ceha, Estonia si Letonia. Aceasta
din urma a ales sa-si consulte electoratul ultima, in septembrie, tematoare fiind de sentimentele eurofobe
ale populatiei. Sentimente pe care, recent, a incercat sa le risipeasca Parlamentul European, votand cu cea
mai larga majoritate extinderea cu Letonia, Ungaria si Slovenia. Procesul este plin de riscuri si pentru cei
15, care nu s-au mai confruntat cu o asemenea extindere (zece tari, 75 de milioane de locuitori si mai
multe zone defavorizate decat are Uniunea pana acum). La aceasta se adauga lipsa de informare a
cetatenilor conform unui sondaj realizat la sfarsitul anului trecut, in pragul Consiliului de la Copenhaga,
40 la suta dintre cetatenii comuni-tari nu au putut mentiona numele nici unuia dintre cei zece candidati.
Summit-ul extraordinar se desfasoara sub presiunea a circa 200. 000 de manifestanti antirazboi, la
chemarea principalei confederatii sindicale, GSEE.  "Blair, Aznar si Berlusconi sunt dusmanii Europei" ,
spunea unul dintre liderii sindicali, Hristos Polyzogopoulos; dar majoritatea tarilor care semneaza astazi
Tratatul au sustinut si ele coalitia anglo-americana in razboiul din Irak, noteaza Agentia France Presse.
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