Vineri, 2 iulie 2021

DECLARAȚIA PRIVIND VIITORUL EUROPEI
În recenta dezbatere despre viitorul Europei, vocea celor care sunt atașați ideilor
de libertate pentru națiuni și tradiția popoarelor europene nu trebuie să lipsească.
Istoria zbuciumată a Europei, mai ales în secolul trecut, a adus multe nenorociri.
Națiunile care și-au apărat suveranitatea și integritatea teritorială împotriva
agresorilor au suferit dincolo de imaginația umană. După cel de-al doilea război
mondial, unele țări europene au trebuit să lupte împotriva dominației
totalitarismului sovietic, timp de decenii, înainte de a-și recâștiga independența.
Această independență, legătura Uniunii Europene cu Tratatul Atlanticului de
Nord, precum și pacea între națiunile care cooperează este o mare realizare
pentru numeroși europeni, oferindu-le un sentiment permanent de securitate și
crează condiții optime de dezvoltare.
Totuși, seria de crize grave care a zguduit în ultimul deceniu (Europa, n.n.) a
arătat că opera de cooperare europeană se epuizează, pentru că națiunile simt
cum treptat încetează dreptul lor de a-și exercita puterea suverană legitimă.
Uniunea Europeană are nevoie de o reformă profundă, pentru că astăzi, în loc să
protejeze Europa și moștenirea ei, în loc să permită dezvoltarea națiunilor,
devine ea însăși o sursă de probleme, anxietate și incertitudini.
UE devine, din ce în ce mai mult, un instruși ment al forțelor radicale, care ar dori
să realizeze o transformare civilizațională și, în cele din urmă, o construcți
europeană fără națiuni, urmărind crearea unui superstat european, distrugerea și
anularea tradițiilor europene, transformarea instituțiilor sociale de bază și a
principiilor morale.
Folosirea structurilor politice și a dreptului pentru crearea unui superstat
european și noile forme de viață socială sunt manifestarea periculoasă și
omniprezentă a unei inginerii sociale din trecut, care trebuie să trezească
rezistență legitimă.
Supraactivitatea moralizantă la care am asistat în ultimii ani în instituțiile UE au
dus la o tendință periculoasă de a impune un monopol ideologic.

Suntem convinși că cooperarea națiunilor europene trebuie să se bazeze pe
tradiție, respect pentru cultura și istoria națiunilor europene, respect pentru
moștenirea iudeo-creștină a Europei și valorile comune care unesc națiunile
noastre și nu pe distrugerea lor.
Ne reafirmăm convingerea că familia este unitatea de bază a națiunilor noastre.
Într-o vreme când Europa se confruntă cu o criză demografică gravă, cu rate
scăzute ale natalității și cu îmbătrânirea populației, dezvoltarea politicilor
favorabile familiei – acesta ar trebui să fie răspunsul, mai degrabă decât
imigrarea în masă.
Suntem convinși că în Europa suverane vor rămâne națiunile și popoarele ei.
Uniunea Europeană a fost creată de aceste popoare pentru a atinge obiective
care pot fi atinse împreună mai eficient decât de fiecare stat în parte. Însă limitele
competențelor Uniunii sunt stabilite de principiul atribuirii – toate competențele
care nu sunt atribuite Uniunii aparțin statelor membre, în respectul principiului
subsidiarității.
Printr-o interpretare substanțială a tratatelor de către instituțiile Uniunii Europene
în ultimele decenii, aceste limite au fost deplasate semnificativ în detrimentul
statelor naționale. Această situație este incompatibilă cu valorile fundamentale
ale Uniunii și duc la scăderea încrederii țărilor și cetățenilor europeni în aceste
instituții.
Pentru a opri și a inversa această tendință este necesar să se creeze, pe lângă
principiul existent al atribuirii, o listă a competențelor inviolabile ale statelor
Uniunii și un mecanism adecvat de protecție a acestora, cu participarea Curților
constituționale naționale sau a altor organe echivalente.
Toate încercările de a transforma instituțiile eropene în organisme care ar avea
prioritate în fașa instituțiilor constituționale naționale crează haos, subminează
semnificația tratatelor și pune la îndoiaală rolul fundamental al constituțiilor
statelor membre.
Astfel, conflictele de jurisdicție create sunt soluționate prin impunerea brutală a
voinței celor mai puternici asupra celor mai slabi. Asta distruge baza fucționării
comunității europene ca o comunitate a națiunilor libere.
Credem că consensul trebuie să rămână mijlocul fundamental pentru a ajunge la
o poziție comună în Uniune. Încercările recente de a eluda această procedură

sau idei de abolire a acesteia amenință să excludă anumite țări de la luarea
deciziilor și să transforme Uniunea într-un fel de oligarhie.
Acest lucru ar putea duce la o incapacitate de facto a organismelor
constituționale naționale, inclusiv a guvernelor și parlamentelor, care vor fi
reduse la funcția de a aproba decizii deja luate de alții.
În țările membre, există o disponibilitate uriașă de cooperare și un spirit de
comunitate și prietenie impregnează societățile continentului nostru. Acesta este
un mare capital. O Uniune reformată va folosi acest capital, în timp ce o Uniune
care respinge reforma îl va irosi.
De acea ne îndreptăm astăzi către toate partidele și grupurile care împărtășesc
punctul nostru de vedere, cu acest document ca bază pentru munca culturală și
politică comună, respectând rolul actualelor grupuri politice.
Să reformăm împreună Uniunea, pentru viitorul Europei!

