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Contribuția României pentru Declarația de la Roma 

 

Europa de astăzi se găsește într-un moment de răscruce, în condițiile în care ne confruntăm 

cu un cumul de crize interne și externe de o complexitate și intensitate fără precedent. Istoria 

construcției Uniunii Europene a arătat, în mod repetat, că forța noastră rezidă în unitate, 

solidaritate, coeziune și o viziune ambițioasă, inovativă, cu privire la viitor. Aceste principii și 

valori călăuzitoare au reprezentat întotdeauna fundamentul proiectului european. România 

consideră că acestea trebuie să rămână piatra de temelie a dezvoltării viitoare a Uniunii, în 

beneficiul nostru comun. Uniunea Europeană rămâne un proiect indispensabil pentru noi toți. 

Prin urmare, obiectivul principal al Declarației de la Roma ar trebui să fie acela de a transmite 

un semnal clar că statele membre UE trebuie să rămână unite, coerente și angajate să 

conlucreze pentru o Europă puternică, bazată pe valori și incluzivă, care să fie în măsură să 

recâștige încrederea cetățenilor europeni. Chiar dacă provocările sunt fără precedent, atât pe 

plan intern, cât și extern, istoria construcției UE a dovedit că perioadele de criză pot fi depășite 

dacă există voință comună. Agenda de la Roma ar trebui să ia în considerare actuala stare de 

fapt din Uniune dar, mai important, ar trebui să demonstreze capacitatea de a restabili unitatea 

europeană, prin urmărirea unor priorităţi clare, ambițioase și pe larg asumate.  

Proiectul european ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe o viziune împărtășită asupra 

viitorului nostru comun. Cu toții avem nevoie să credem din nou într-un astfel de ideal comun, 

pentru că principalul nostru proiect politic nu s-a schimbat, ci rămâne acela de a asigura, în 

continuare, pacea, prosperitatea și securitatea pe continentul european. Cu toții trebuie să 

facem eforturi să ne înțelegem reciproc preocupările, să ne abținem de la măsuri cu potențial 

de divizare și, astfel, să prezervăm proiectul european. Încrederea între statele membre și, 

totodată, între acestea și instituțiile europene, este un element esențial în acest sens. 

Trebuie să relansăm proiectul european în baza unor inițiative comune și incluzive, cu  

valoare adăugată pentru noi toți și pentru cetățenii din țările noastre. Uniunea Europeană 

are nevoie, de asemenea, să își revitalizeze potențialul de fi o sursă de inspirație pentru 

cetățeni și state, deopotrivă. Numai prin realizarea de progrese concrete și prin menținerea vie 

a forței sale de atracție îi putem convinge pe cetățenii noștri că Uniunea Europeană rămâne 

viabilă și credibilă. Cuvintele cheie ale acțiunii noastre viitoare trebuie să fie: securitatea 

(internă și externă), creșterea economică și ocuparea forței de muncă, respectarea 

valorilor și a libertăților fundamentale.  
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Ar trebui să lucrăm împreună pentru realizarea convergenței reale și pentru găsirea unei 

înțelegeri comune privind modalitățile și căile de atingere a acestui obiectiv la nivel european.  

Viziunea noastră pentru viitorul proiectului european este clară: România pledează pentru o 

Uniune Europeană mai puternică, mai consolidată și mai coezivă. O Uniune mai coezivă 

pe plan intern și extern - ca actor global - este o precondiție esențială pentru succesul durabil 

al proiectului european. 

Principiile de bază ale Declarației de la Roma  

- Unitate, coeziune şi durabilitate   

Un mesaj comun trebuie să fie acela că o Uniune a celor 27 de state membre va rămâne 

cadrul viitorului nostru politic comun. Trebuie să fie clar exprimat faptul că nu există nicio 

alternativă la o soluție europeană care plasează stabilitatea economiilor și societăților noastre 

și prosperitatea cetățenilor noștri în centrul acțiunilor Uniunii. Trebuie să promovăm mai mult 

acele politici cu o valoare adăugată probată în timp, care pot crește coeziunea și, astfel, pot 

reduce de o manieră sporită decalajele existente în cadrul UE.  

Menținerea unei UE27 unite prezintă o importanță deosebită pentru România și o cheie a 

succesului pentru noi toți.  

- Fără pași înapoi  

Este esențial să prezervăm și să construim pe baza realizărilor fundamentale ale UE:  cele 

patru libertăți fundamentale interconectate, Piața Internă, Schengen, euro, politica de coeziune 

și extinderea. Prezervarea unei abordări echilibrate și incluzive în promovarea acestor politici, 

spre beneficiul comun al tuturor membrilor UE, este esențială pentru o Uniune de succes și 

prosperă.  

Există domenii, cum ar fi securitatea și apărarea, în care este încă loc pentru dezvoltare, chiar 

în cadrul oferit de actualele Tratate. În astfel de domenii ar trebui să asigurăm implementarea 

deplină a prevederilor Tratatelor, fapt care ar putea presupune îmbunătățirea modului de lucru 

al UE, în condițiile respectării spiritului de unitate și coerență înscris în Tratate. 

- Evitarea fragmentării  

Trebuie să evităm riscul de fragmentare - în discursul, abordările și viziunile noastre. Un viitor 

integrat oferă perspective în mod clar mai bune decât  fragmentarea proiectului european. 

Trebuie să lucrăm împreună pentru viitorul Europei, în formate care sunt incluzive și care nu 

se limitează la doar câteva state membre.  
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Ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce ne poate uni și să evităm liniile de diviziune în interiorul 

UE. În caz contrar, riscăm să întreținem un sentiment de divizare și neîncredere între statele 

membre, cu rezultatul erodării și mai accentuate a încrederii cetățenilor și al alimentării 

abordărilor populiste, naționaliste, contrare intereselor comune ale UE.   

Prin urmare, trebuie să axăm mai mult acțiunea noastră pe ceea ce cetățenii așteaptă cu 

adevărat de la Uniune și să evităm să acționăm pe baza unor scenarii orientate spre ,,o 

Europă cu mai multe viteze” sau ,,o Uniune a unor cercuri concentrice (închise)”, care au 

potențialul de a antrena dezintegrarea proiectului european.  

În timp ce, conform unor opinii, "Europa cu două viteze" este văzută ca instrument de 

aprofundare a cooperării între statele membre, noi considerăm că acest scenariu nu ar 

trebui să reprezinte o opțiune, mai ales în aceste momente dificile, când Europa este deja 

confruntată cu diviziuni. Orice formă de cooperare consolidată între mai multe state membre 

trebuie să fie în conformitate cu Tratatele UE și să fie deschisă, în baza unor criterii obiective, 

către toate statele membre.  

Este esențial ca propunerile privind viitorul Europei să nu conducă la construirea de noi ziduri 

în cadrul Uniunii.    

- O abordare integrată privind principiul solidarității, asigurarea convergenței  

Principiul solidarității trebuie aplicat orizontal, la nivelul tuturor politicilor. Noi credem că este 

important să pledăm pentru soluții pro-europene și politici cu  valoare adăugată pentru noi toți 

(dimensiunea de securitate, relațiile cu vecinii Uniunii Europene, extinderea etc.). 

În opinia noastră, Cadrul Financiar Multianual trebuie să rămână un instrument stabil și 

predictibil pentru asigurarea stabilității pe termen lung și a obiectivelor UE. Succesul măsurilor 

care vizează soluționarea provocărilor actuale la nivelul UE (precum migrația, terorismul, 

problemele de securitate etc.) depinde în mare măsură de promovarea acelor politici și 

instrumente care să conducă la o convergență reală la nivelul Uniunii Europene. 

În plus, pledăm puternic în favoarea menținerii alocărilor semnificative pentru politicile 

tradiționale ale UE (politica de coeziune și politica agricolă comună). Aceste politici au o 

valoare adăugată europeană clară și contribuie în mod semnificativ la asigurarea creșterii și 

reducerea disparităților la nivel UE.  

 


