DECLARAŢIE
cu ocazia aniversării a cincizeci de ani de la semnarea
Tratatelor de la Roma

E   timp de mai multe secole o
idee, o speranţă de pace şi înţelegere. Această speranţă
s-a împlinit. Uniﬁcarea europeană a făcut posibile pacea şi prosperitatea. A dezvoltat un sentiment comunitar şi a înlăturat ceea ce ne separa. Fiecare stat membru a contribuit la uniﬁcarea Europei şi la consolidarea
democraţiei şi a statului de drept. Datorită dorinţei de
libertate a popoarelor din Europa Centrală şi de Est, divizarea neﬁrească a Europei aparţine acum trecutului.
Integrarea europeană dovedeşte că am tras învăţăminte din istoria noastră marcată de conﬂicte sângeroase.
Astăzi, trăim împreună cum nu a fost posibil niciodată
până acum.
N,  U E, - 
  .

I.
Î U E, transformăm idealurile
noastre comune în realitate. Centrul preocupărilor
noastre este omul. Demnitatea umană este inviolabilă, iar drepturile omului sunt inalienabile. Femeile şi
bărbaţii se bucură de drepturi egale.

A la pace şi libertate, la democraţie şi la statul de drept, la respect reciproc şi partajarea responsabilităţilor, la prosperitate şi securitate, la toleranţă
şi implicare comună, la justiţie şi solidaritate.
F    şi muncim împreună în interiorul Uniunii Europene este unic şi se reﬂectă în cooperarea democratică dintre statele membre şi instituţiile
europene. La baza Uniunii Europene stau drepturile
egale şi cooperarea solidară. Acest lucru ne permite să
găsim un echilibru echitabil între interesele statelor
membre.
Î U E, identităţile şi diferitele
tradiţii ale statelor membre sunt protejate. Deschiderea graniţelor noastre şi diversitatea vie de limbi,
culturi şi regiuni ne fac mai bogaţi. Există multe
obiective pe care nu le putem atinge singuri, ci numai împreună. Uniunea Europeană, statele membre
şi autorităţile lor regionale şi locale îşi împart atribuţiile.

II.
N  cu provocări majore, care depăşesc graniţele naţionale, iar Uniunea Europeană este
răspunsul nostru la aceste provocări. Numai împreună putem să perpetuăm idealul nostru de societate
europeană, spre binele tuturor cetăţenilor Uniunii
Europene. Acest model european îmbină succesul
economic cu responsabilitatea socială. Piaţa comună
şi moneda euro ne fac puternici. Astfel, putem modela în funcţie de valorile noastre interdependenţa tot
mai accentuată a economiei globale şi concurenţa tot
mai mare de pe pieţele internaţionale. Bogăţia Europei stă în cunoştinţele şi în capacitatea cetăţenilor
săi. Acestea reprezintă cheia creşterii economice, a
ocupării forţei de muncă şi a coeziunii sociale.

V  împreună terorismul, crima organizată şi imigraţia ilegală. Apărăm libertăţile cetăţenilor şi drepturile lor civile şi prin lupta împotriva celor
care atentează la acestea. Nu trebuie să mai dăm niciodată vreo şansă rasismului şi xenofobiei.

U E va avea în continuare ca fundament deschiderea şi dorinţa membrilor săi de a
consolida dezvoltarea internă a Uniunii. Uniunea Europeană va continua să promoveze democraţia, stabilitatea şi prosperitatea dincolo de graniţele sale.

S  paşnică a conﬂictelor în
lume şi necesitatea de a nu permite ca oamenii să
cadă victime războiului, terorismului şi violenţei.
Uniunea Europeană doreşte să promoveze libertatea
şi dezvoltarea în lume şi să contracareze sărăcia, foametea şi bolile. Dorim să ne asumăm în continuare
un rol principal în această luptă.

O   , un vis al generaţiilor trecute a devenit realitate. Istoria noastră
ne aminteşte că trebuie să protejăm această uniﬁcare
pentru binele generaţiilor viitoare. În acest sens, trebuie să reînnoim mereu forma politică a Europei pentru a ţine pasul cu vremurile. De aceea, astăzi, la 50
de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, suntem
uniţi în scopul nostru de a aşeza Uniunea Europeană
pe noi baze comune înainte de alegerile parlamentare
europene din 2009.

A   să ﬁm deschizători de
drumuri în domeniul politicii energetice şi în domeniul protecţiei climei şi să ne aducem contribuţia la
prevenirea ameninţării globale a schimbărilor climatice.
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