Declaració amb motiu del cinquantè aniversari
de la firma dels Tractats de Roma

Durant segles Europa ha sigut una idea, una esperança de pau i d’entesa. Aquesta
esperança s’ha fet realitat. La unificació europea ens ha proporcionat pau i benestar, ha
fonamentat la nostra comunitat i ha superat les nostres contradiccions. Cada membre
ha contribuït a unificar Europa i a enfortir la democràcia i l’Estat de Dret. Gràcies a
l’ànsia de llibertat dels pobles d’Europa Central i Oriental, avui s’ha superat
definitivament la divisió artificial d’Europa. Amb la integració europea hem demostrat
haver après la lliçó de les confrontacions sagnants i d’una història plena de patiment.
Avui vivim junts, d’una manera que mai no va ser possible en el passat.

Els ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea, sortosament, estem units.

I

En la Unió Europea estem fent realitat els nostres ideals comuns: per a nosaltres
l’ésser humà és el centre de totes les coses i té una dignitat sagrada. Els seus drets
són inalienables. Dones i homes tenen els mateixos drets.

Ens esforcem per assolir la pau i la llibertat, la democràcia i l’Estat de Dret, el respecte
mutu i la responsabilitat recíproca, el benestar i la seguretat, la tolerància i la
participació, la justícia i la solidaritat.

En la Unió Europea vivim i actuem junts de manera singular, i això es manifesta en la
convivència democràtica entre els Estats membres i les institucions europees. La Unió
Europea es funda en la igualtat de drets i la convivència solidària. Fem possible així un
equilibri just entre els interessos dels distints Estats membres.

En la Unió Europea preservem la identitat dels Estats membres i la diversitat de les
tradicions europees. Valorem com una riquesa les nostres fronteres obertes i la viva
diversitat de les nostres llengües, cultures i regions. Hi ha moltes metes que no podem

aconseguir sols, però sí junts. Les tasques es reparteixen entre la Unió Europea, els
Estats membres, les regions i els municipis.

II

Ens enfrontem a grans desafiaments que no es detenen en les fronteres nacionals. La
Unió Europea hi és la nostra resposta. Només units podem preservar en el futur el
nostre ideal europeu de societat, en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de la
Unió Europea. Aquest model europeu uneix l’èxit econòmic i la responsabilitat social. El
mercat comú i l’euro ens fan forts. Amb ells podem ajustar als nostres valors la creixent
interdependència econòmica mundial i la competència que regna en els mercats
internacionals, cada vegada més intensa. La riquesa d’Europa es basa en el
coneixement i les capacitats de la gent; aquesta és la clau del creixement, l’ocupació i
la cohesió social.

Lluitarem junts contra el terrorisme, la delinqüència organitzada i la immigració il·legal. I
ho farem defensant les llibertats i els drets ciutadans fins i tot en el combat contra els
seus enemics. No s’ha de deixar mai més una porta oberta al racisme i a la xenofòbia.

Defensem la resolució dels conflictes del món de forma pacífica i que els éssers
humans no siguem víctimes de la guerra, el terrorisme i la violència. La Unió Europea
vol promoure en el món la llibertat i el desenvolupament. Volem fer retrocedir la
pobresa, la fam i les malalties. Per a això continuarem exercint el nostre lideratge.

Volem dur junts la iniciativa en política energètica i protecció del clima i aportar la
nostra contribució per a contrarestar l’amenaça mundial del canvi climàtic.

III

La Unió Europea es nodrirà també en el futur del seu desig d’obertura i de la voluntat
dels seus membres de consolidar junts el desenvolupament intern de la Unió Europea.

Continuarà promovent també la democràcia, l’estabilitat i el benestar més enllà les
fronteres de la Unió.

Amb la unificació europea s’ha fet realitat un somni de generacions anteriors. La nostra
història ens reclama que preservem aquesta ventura per a les generacions futures. Per
a això hem de continuar adaptant l’estructura política d’Europa a l’evolució dels temps.
Ens trobem ací, per tant, cinquanta anys després de la firma dels Tractats de Roma,
units en l’afany de dotar la Unió Europea de fonaments comuns renovats des d’ara fins
a les eleccions al Parlament Europeu del 2009.

Perquè sabem que Europa és el nostre futur comú.

