
Insatisfação e apatia em meio século de UE
Pesquisas refletem desagrado com a União Européia, com cidadãos sentindo-se distantes da burocracia do blocc

Vivian Oswald

• Quando a União Euro-
péia celebra 50 anos, o jor-
nal "The Independent" lista
50 benefícios que o bloco
levou ao continente.

1 O fim da guerra entre
as nações européias

2 A democracia
floresce em 27 países

3 Países outrora pobres
como Irlanda, Grécia e
Portugal, prosperam

4 A criação do maior
mercado interno do mundo

5 Direitos de
consumidores sem
paralelos para os europeus

6 Cooperação sobre
a política de imigração
no continente

? Cooperação em relação
ao crime, através da Europol

8 Leis que tornam mais
fáceis a compra de
propriedade na Europa

9 Praias e rios mais limpos
através da Europa

10 Quatro semanas de
férias pagas por ano para
trabalhadores na Europa

11 Pena de morte proibida
(é incompatível com a
entrada no bloco)

12 Competição
de empresas privatizadas
significa telefonemas
mais baratos

12 Burocracia pequena (24
mil empregados, menos que
a emissora britânica BBC)

14 Fazer com que os
franceses comam carne
britânica de novo

15 Línguas de minorias,
como irlandês,
galés e catalão são
reconhecidas e protegidas

16 A Europa está ajudando
a salvar o planeta com
cortes nas emissões de
dióxido de carbono

l? Uma só moeda,
de Bantry a Berlim (mas
não no Reino Unido)

18 Sanções a viagens de
ditadores como Robert
Mugabe do Zimbábue

19 A UE dá duas vezes
mais ajuda a países
em desenvolvimento
do que os EUA

20 Padrões de segurança
mais rígidos para carros,
ônibus e aeronaves

21 Ajuda médica
gratuita para turistas

22 Soldados de paz
da UE operam em zonas
turbulentas do planeta

23 O mercado único
europeu proporcionou vôos
mais baratos para as
massas, e novas perspectivas
para cidades esquecidas
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• BRUXELAS. A crise dos 50 faz
com que as mulheres enxer-
guem rugas até onde não há.
Talvez seja este o sentimen-
to que paira sobre a União
Européia (UE) no momento
em que comemora meio sé-
culo da assinatura do Trata-
do de Roma. O documento
criou a Comunidade Econô-
mica Européia (que anos de-
pois veio a se chamar UE),
reunindo pela primeira vez
em torno do mesmo ideal ini-
migos históricos, países que
fo ram palco das maiores
atrocidades do século XX.

Apesar da análise objetiva
bastante positiva em relação
à formação do bloco, há en-
tre os cidadãos europeus um
incômodo inexplicável de in-
satisfação. Para as autorida-
des que promoverão uma
grande festa neste f inal de
semana por toda a Europa, a
falta de entusiasmo das pes-
soas se explica pela grande
distância que existe entre as
gigantescas instituições bu-
rocráticas que administram
a UE e a vida cotidiana.

— Temos que inspirar os
cidadãos europeus com a vi-
são dos próximos 50 anos.
Temos que convencê-los de
que a UE é a melhor respfosta
para os desafios do século,
XXI, como a globalização, o
crescimento sustentado e a
competitividade, a solidarie-
dade política, o fornecimen-
to de energia, a mudança do
clima e a segurança — desta-
cou ontem o presidente da
Comissão Européia, José Ma-
nuel Durão Barroso, lem-
brando, em discurso ao se-
nado italiano, que a UE fez
da guerra entre as suas na-
ções algo não só impensá-
vel, mas também material-
mente impossível.

Incômodo nas
sondagens
• Semana passada, pesquisa
de opinião realizada pelo
jornal inglês "Financial Ti-
mes" nos cinco maiores Es-
tados-membros mostrou
que apenas 25% dos entre-
vistados acham a vida no
seu país melhor após a en-
trada no seleto clube euro-
peu. Outros 44% acreditam
que está pior. Meses antes, a
pesquisa Eurobarômetro "O
futuro da Europa", realizada
pela comissão, já mostrava
insatisfação: pouco menos
da metade das pessoas ouvi-
das reconheciam que "en-
trar para a UE foi algo bom
para o seu país".

O sentimento negativo,
contudo, não reflete os bene-
fícios históricos que os euro-
peus reconhecem na UE. É
como se já os tomassem co-
mo fa to consumado. Para
60% dos entrevistados da
mesma pesquisa Eurobarô-
metro, a paz entre os países
membros é o resultado mais
positivo da unificação.

Para 67%, o bloco é moder-
no e democrático. Além dis-
so, 22% das pessoas dizem
que as primeiras palavras
que vêm à cabeça quando se
fala em UE é cooperação,
unidade, igualdade, deci-
sões e regras comuns e legis-
lação



24 Introdução de
passaportes para animais

25 Agora só são
necessárias 2 horas e 35
minutos para ir de Londres a
Paris pelo Eurostar

26 A perspectiva de
se unir à UE forçou a
modernização da Turquia

27 Compras sem fronteiras
dão a consumidores
mais poder de
formatar os mercados

28 Viagens baratas e
programas de estudo
dão mais mobilidade
à juventude européia

29 A classificação de
alimentos é mais clara

Crise após
referendos
• Foi este sentimento dúbio
que levou franceses e holan-
deses a dizer um sonoro
"não" à Constituição euro-
péia nas urnas em 2005. O
texto foi aprovado por 17
países. A UE mergulhou nu-
ma crise existencial após os
dois referendos, passou por
um longo período de refle-
xão e concluiu que o proble-
ma é a distância entre o con-
ceito de UE e os cidadãos. A
imagem da união tem sido
mal vendida ao público nos
últimos anos, segundo ana-
listas.

Ninguém sabe exatamente
o que fazem os chamados eu-
rocratas nem como suas de-
cisões afetam o dia-a-dia dag'"'
famílias. O que se sabe é que
existe uma grande máquina
que se espalha por dezenas
de prédios em Bruxelas, Es-
trasburgo (França) e Luxem-
burgo, milhares de funcioná-
rios que ganham excelentes
salários todos os meses e
muito papel.

Para se ter uma idéia, uma
vez por semana, todo o Par-
lamento Europeu, baseado
na capital belga, se muda de
mala e cuia para Estrasbur-
go. Um dia antes da mudan-
ça, vêem-se caixas e caixas
de papel pelos corredores
do prédio. É ali que todos os
funcionários reúnem a pape-
lada que viajará até França
por dois dias, para voltar em
seguida para seu lugar de
origem.

As autoridades esperam
que a UE venha a superar a
crise da meia-idade. Seja pe-
las comemorações do ani-
versário, seja pelo conjunto

de medidas que vêm sendo
tomadas para beneficiar a vi-
da do cidadão.

Recursos para
países pobres
• Nesta linha, lançaram-se re-
centemente estratégias co-
muns concretas para resolver
os sérios problemas de abas-
tecimento de energia da re-
gião, combater o aquecimento
global e enfrentar a imigração.
A idéia é ouvir mais as pes-
soas antes de agir.

— Não precisamos de me-
nos Europa e sim de mais Eu-
ropa. Tenhamos muito mais
Europa, se não perdemos a
luta — disse Jean-Jacques
Viseur, ex-ministro das Fi-
nanças da Bélgica, ao referir-
se à necessidade de aprofun-
dar a integração e aprovar
um texto constitucional.

A UE, que começou com
seis países e hoje reúne 27,
já atravessou momentos
bem piores. De 1965 a 1973,

o presidente francês Charles
de Gaulle instituiu o que se
chamou "crise da cadeira va-
zia", um boicote da França
aos encontros da Comunida-
de Econômica Européia, que
acabou levando os outros
países a concordarem com o
poder do veto como forma
de proteção dos interesses
nacionais.

A formação da UE, que co-
meçou com a aliança entre
França e Alemanha após as
sucessivas disputas por ma-
térias-primas, mudou a his-
tória do continente. A antiga
Comunidade Européia do
Carvão e do Aço (Ceca) se
transformou no maior proje-
to de paz de todos os tempos
na Europa e no maior merca-
do unificado do mundo.

Os países mais pobres da
UE têm recebido recursos ma-
ciços do bloco. E alguns meno-
res receberão do orçamento
comunitário um volume equi-
valente a 100% do seu Produto
Interno Bruto (PIB), a soma de
todas as riquezas produzidas
no país. •

Text Box
Fonte: O GLOBO, Rio de Janeiro, 25  mar. 2007. Caderno O MUNDO, p. 41.



30 Checagem menos
rigorosa nas fronteiras (a
não ser no Reino Unido)

31 Compensação para
passageiros vítimas
de atrasos de vôos

32 Proibição dos testes
com animais para a
indústria dos cosméticos

33 Mais proteção para a
vida selvagem da Europa

34 Fundos de
desenvolvimento
regionais recuperam
áreas menos privilegiadas
do Reino Unido

35 Carteiras de
motoristas européias
aceitas em todos os países

36 Os britânicos se
sentem menos insulares

3? As bananas européias
continuam sendo tortas,
apesar do medo dos céticos

38 Forte crescimento
econômico, superior ao
dos EUA no ano passado

39 Um mercado comum
traz grandes jogadores de
futebol para o Reino Unido

40 A legislação dos
direitos humanos protegem
mais os indivíduos

41 O Parlamento Europeu
checa as leis
de forma democrática

42 A UE dá mais,
não menos, soberania
a seus Estados

43 O amadurecimento da
UE como importante
contrapeso a EUA e China

44 A imigração européia
aquece a economia
britânica

45 Os europeus
mais poliglotas, com
exceção dos britânicos

46 A UE dando ao Reino
Unido um bom exemplo
sobre como sistemas
públicos de saúde podem
funcionar bem

41 Os restaurantes
britânicos mais
cosmopolitas

48 Carreiras com
mais mobilidade

49 Os britânicos com
outra atitude em
relação à culinária

50 Listas como esta,
que deixam os
eurocéticos malucos
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