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о нај големо-
то историско 
про ши ру ва-
ње на Уни ја та 
минатата го-
дина во мај со 

10 нови земји-членки, се чи-
неше дека ЕУ направи го лем 
чекор напред. Но, по ог ром-
ното НЕ на француските и хо-
ландските граѓани на не о дамна 
одржаните рефе рен думи за 
при   фаќање на Ус та вот на ЕУ, 
се поставува пра шањето: Дали 
ЕУ е во криза и што може да се 
очекува на таму? Ќе се потру-
дам да да дам своја анализа и 
да одго ворам на ова прашање 
низ по веќе аспекти.

Мислам дека со рефе рен-
думите за одбивање на Уста вот 
на ЕУ се потврдија не кол ку ра-
боти за кои често пати збо ру-
вав уште додека бев на пос ле-
дипломските студии на Колеџот 
на Европа (2001-2002 година). И 
анализите нап ра вени таму ми 
се покажаа ка ко повеќе од точ-
ни, иако во дев жестока по ле-
мика со не кои од моите про фе-
сори, кои се инаку врвни лич-
ности во европската политика, 
прак ти ка и теорија. И тогаш и 
де нес мислам дека админис тра-
цијата во Брисел (се мисли на 
институциите на ЕУ) прем ногу 
троши, но и дека е мно гу дис-
танцирана од обичните граѓани 
на земјите-членки на Унијата, 
но и тоа што во процесот на 
донесување од луки, се забе ле-
жува доза на демократски де-
фицит. И пок рај транспа рен т-
нос та во ра ботењето, отво ре-
носта кон јавноста итн., сепак 
концен трирањето на моќ во 
еден центар, односно централи-
зи рањето на управувањето со 
Унијата, постепено предизви ку-
ва скриен револт кај гра ѓаните 
на ЕУ, револт кој се чини из-
лезе на виделина ко га тоа нај-
малку й требаше на Унијата, од-
носно кога тре ба ше да се за-
цврсти нејзиниот статус со Ус-
тав. Меѓутоа, има уште една ра-
бота која овде мора да се по-
тенцира. Мое мислење е дека 
Унијата мно гу погрешно ја пре-
несе до граѓаните сликата за 

т.н. Ус тав на ЕУ, зашто секој поз-
на вач на уставите во Европа 
вед наш ќе забележи дека Ус-
тавот на ЕУ всушност и нема 
форма на вистински устав, ту ку 
повеќе претставува некоја мо-
дерна верзија на Спо год бата 
за Европската унија (Trea ty on 
the European Union). Не се нај-
де никој тоа соодветно да им 
го претстави на гра ѓа ните на 
ЕУ и да објасни зош то на Уни-
јата й е неопходен таков до ку-
мент и што со не го се добива, 
а што се губи. Европските поли-
тичари мно гу самоуверено го 
форсираа својот проект, но за-
боравија на евроскептиците и 
на сите оние кои, како што на-
пишав погоре, се незадоволни 
од работењето на админис тра-
цијата на ЕУ. Ако на ова се до-
даде и фактот дека една Ве ли-
ка Британија, која е еден од глав-
ните играчи на ев роп ската и на 
светската поли тичка сцена, е 
земја без ус тав, се поставува и 
праша ње то на логичноста од 
прифа ќање на текстот на Ус та-
вот на ЕУ и од страна на гра ѓа-
ните на Велика Британија. Ис то 
така, имајќи предвид дека ев-
рото (кое последниве де нови 
бележи значаен пад во однос 
на доларот), не беше при фа-
тено од неа и од Дан ска, но и 
непостоењето на за едничка 
надворешна поли ти ка (при ме-
рот со Ирак), ста ну ва јасно де ка 
за вистинско обединување на 
ЕУ ќе треба повеќе време. Но, 
има и уш те една работа која 
влијаеше на негативниот од го-
вор на ре фе  рендумот, осо бе-
но на фран  цуските граѓани, а 
тоа е големото незадоволство 
од Владата и од неспособноста 
истата да се справи со не вра-
ботеноста во таа земја. Ако во 
земјата која е осно во по лож-
ник на темелите на ЕУ и чијшто 
поранешен прет се да тел беше 
еден од креаторите на Уставот 
на ЕУ, не го при фати истиот, се 
поставува пра    шањето: Дали ЕУ 
е во криза? Дека во европските 
инсти туции владее скриена па-
ни ка покажуваат и низата ре-
ак ции на видни лидери на ЕУ, 
како и на пратениците во Ев-

ропскиот парламент, кои на 
неодамнешната расправа по 
ова прашање на една од пос-
ледните седници иска жаа го ле-
ма загриженост за ид ни от раз-
вој на настаните во пог лед на 
Уставот, но и на евен ту ал ните 
идни проширувања. Сега се пос-
тавува прашањето за про лон ги-
рање на тер ми нот за веќе пла-
нираното прид ружување кон 
Унијата на Бу гарија и Романија 
во 2007 го дина. Реално, ниту 
Бугарија, а особено Романија не 
се под готвени за влез во ЕУ, до-
колку ги земеме предвид кри те-
риу мите од Копенхаген и од 
Мад рид кои треба да ги ис пол-
нат. Сепак, се чини дека пот-
ресот кој го направи неус пеш-
ниот референдум во две земји 
ос новачи на Унијата, ќе го за ба-
ви донесувањето и на поли-
тичката одлука за приста пу-
вање на овие две земји кон 
Унијата.

Каде сме ние во целата таа 
приказна и како европските 
политичари гледаат на нас и 
на нашето идно зачленување 
во ЕУ, ќе доловам во след ните 
неколку реда. Имено, пред 
една седмица прес то јував во 
Стразбур, еден од центрите во 
кои се крои ев ропската по ли-
тика. Имав мож ност (заедно со 
останатите учесници на ма-
кедонската школа за политика, 
под др жа на од Советот на Ев-
ропа), да присуствувам на не-
колку де бати и дискусии со 
познати европски политичари, 
како контроверзната Дорис 
Пак, европски пратеник (која 
пов торно нас Македонците нè 
прекрсти во славо маке дон ци, 
на што секако не й ос та нав 
должен), прагма тич ниот Ми-
гел Ангел Мартинез, ев роп  ски 
пратеник и по ра не шен прет-
седател на пар ла мен тарното 
Собрание на Со ветот на Европа 
и голем при јател на Ма ке до-
нија, како и други, за при тоа 
да го кон статирам следното. 
Имено, уште со победата на 
дес ни цата на последните из-
бори за пополнување на мес-
тата во Европскиот парламент 
се потврди волјата на граѓаните 

на ЕУ за една опција, која не й 
е многу наклонета на ев роп-
ската идеја за обеди ну ва ње. 
Противниците на ев роп ското 
обединување, национа лис ти-
те и евроскептиците сè повеќе 
ја зацврстуваат сво јата по зи-
ција во ЕУ и нивните ставови 
во поглед на ид ни ната на Уни-
јата наоѓаат сè по веќе при вр-
заници меѓу гра ѓаните. Во пог-
лед на идните проширувања 
на Унијата има сè повеќе мис-
лења дека тре ба да се застане 
тука каде што во моментот е 
истата, барем за еден подолг 
пе ри од (ако не комплетно). На 
влезот на Турција во Унијата 
сè повеќе се гледа со доза на 
скептицизам и недоверба, но 
не може да се каже дека и 
земјите од Балканот лесно ќе 
бидат прифатени во голе мо то 
европско друштво. Сепак, ка-
ко и да се движат работите во 
идниот период во самата Уни-
ја, но и во поглед на зем јите 
кои треба да й прис та пат, едно 
е сигурно, ние мо раме да про-
должиме со на шите реформи 
и мораме да се бориме со на-
шите проб леми, без оглед на 
тоа дали и кога ќе станеме зем-
ја-членка на Унијата. Ако до 
пред из весно време се на де-
вавме дека до крајот на годи-
ната Европската комисија ќе 
ни даде одговор на нашите од-
говори од Прашалникот и де ка 
ќе станеме земја-кандидат за 
влез во Унијата, се чини сега 
по шокантните резул та ти на 
референдумите во За падна Ев-
ропа и ново наста на тата ситуа-
ција, ќе треба да бидеме прет-
пазливи во оче кувањата. Го ле-
ма е ве ро јат носта дека од лу ка-
та за тоа да ли ќе бидеме земја-
кан ди дат ќе се про лон гира за 
ид ната година, зашто се чини 
дека Европската унија во пе-
риодот, кој претстои и са мата ќе 
треба да се реформира, од носно 
сериозно да се сврти кон сама 
себе и кон ре ша ва њето на соп-
ствените проб ле ми. Дека има 
криза во ЕУ, тоа е факт, но пра-
шањето е дали ќе се надмине 
брзо или пос ле ди ците ќе ги 
почув ству ваме и ние?!


