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La 9 mai 1950, Robert Schuman a făcut apel la națiunile Europei să se unească și 
să nu mai permită războiul pe continentul nostru. 65 de ani mai târziu, mesajul 
său despre pace și unitate rămâne la fel de relevant.  
 
Apelul lui Schuman de a depăși vechile diviziuni la doar cinci ani după cel de-al 
Doilea Război Mondial a pus bazele a ceea ce a devenit Uniunea Europeană. De-a 
lungul anilor, numărul membrilor Uniunii noastre a crescut de la șase până la 
douăzeci și opt pentru a deveni unul din cel mai însemnat proiect de pace din 
lume. Visele părinților noștri fondatori au devenit realitate. 
 
Dar pacea și prosperitate – bazate pe un angajament profund pentru drepturile 
fundamentale, democrație și stat de drept – nu trebuie subapreciate. Ele necesită 
o muncă continuă, în a le cultiva și proteja. 
 
Deoarece pericolul războiului a revenit pe continentul nostru, unitatea noastră 
continuă să fie cel mai mare atu al nostru. Atunci când dreptul internațional este 
încălcat iar demnitatea umană este tratată cu dispreț, noi avem responsabilitatea 
de a fi fermi și de a proteja valorile și interesele fundamentale pe care le 
împărtășim cu popoarele din întreaga lume.  
 
Este pentru prima data când sărbătorim Ziua Europei împreună cu noua 
conducere a Uniunii noastre. Încă din prima zi, noi ne-am dedicat lucrului în 
echipă și răspândirii mesajului de unitate în Europa și în întreaga lume. 
 
Uniunea Europeană este un proiect zilnic de pace. Fiecare membru, fie mare sau 
mic, vechi sau nou are un loc la masă și o voce egală. A forma o unitate din 
diversitate poate fi dificil, dar cooperarea constantă și negocierile susținute ne 
duc spre un consens statornic. Iată spre ce trebuie să tindem în prezent la nivel 
global. Cu acest scop, noi am creat Serviciul European de Acțiune Externă pentru 
a lucra cu partenerii din întreaga lume - în Africa și lumea Arabă, în America și 
Asia.  
 
Sfârșitul războiului înseamnă depășirea diviziunilor și unirea cu foștii dușmani. 
Este de asemenea și oferirea generațiilor tinere o miză pentru propriul viitor. Iată 
de ce suntem uniți în lupta împotriva extrimismului și crimei organizate; 
combaterea impactului negativ a schimbărilor climaterice și asigurarea viitorului 
nostru energetic.  
 
Ne străduim pentru a ridica standardele globale astfel încât fiecare persoană să 
aibă acces la apă curată și să respire aer curat; să ne bucurăm de standardele 
înalte de viață și de calitatea produselor prezente în Europa. De asemenea, 
lucrăm cu partenerii din întreaga lume investind în educație și inovații pentru a 
deschide o lume de oportunități chiar și pentru cei care s-au născut în sărăcie și 
zone de conflict. 
 
Uniunea Europeană este un proiect pentru viitor. Astfel, astăzi, sărbătorim Ziua 
Europei uitându-ne în urmă, dar și spre viitor. Sper să ne unim forțele în întreaga 



lume, astfel încât, indiferent de cine sunt și unde trăiesc, oamenii să fie liberi să-
și modeleze viața și să se lupte pentru visele lor.  


