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Um olhar jovem sobre a Europa
artigo de opinião

Sessenta anos de União Europeia
A2Sde Março de 1957. na cidade dc Roma, fiji assina
do, pelos 6 países fundadora, França. República
Federal AIenià, Itália, Bélgica, 1 lolanda e o i.uxernbor
go. o Tratado dc Roma que estabeleceu a comunidade
Económica Europeia (CRE) e a Comunidade Europeia
da Energia At4mica (Euratot,i). Posterjorme,tte, eia
1965. estas duas fora,,, unificadas no Tratado de
Fusão. Em l992. aquando tia assinatura do Datado de
Maastrieht, a CEE foi renomcada e atualizada pan
União Europeia (EU), reforçando os princípios
anteriormente estabelecidos, naquele nionlcntts já
para IS países.
A CEE Veio estabelecer unia união aduaneira (situação
em que existe libenlade dc circL,iaçilo dc bens coma

pauta externa alfatitte~iria coniuni a todos os países
perteneentes á comunidade), com djetivt, futuro de
criação de um mercado cnnlu’n (lilserdade de circula
ção de capitais, serviços e trabalho).

Celebrou-se este alio, aio dia 25 de Março,
60 altos da assitiatttra do Tratado de Ro,iia.
Após várias retificações que forani satrgiisdo
ao longo do (copo, vivemos hoje um tesispo
eta que se observa que o propósito fuicral
do docuinetato está a ser posto coa causa.
O tão importante tratadn que surgitm para a união tios
povos em prol da paz e de Lana melhoria das comidições
económicas e sociais, é hoje questionado por diversos
estados membros e forças políticas, face sua eficácia.
Aquando das celebrações dos 60 aTios, foi firmada tinia
declaração cm conio os Chefes de Estado e o GoVernes
da União Europeia (UE) se colnhlmmetcan a trabalhar
para unia UE niais forte e unida. Os líderes dos 27
Estados niembros (Reino U,odo não participou das
celebrações) adotaram posteritirmente a Dectarpção de
1 tona manifestando orguilin por aquilo que foi alcan çado au longo destes 60 anos e n,ostrara,n conflamaça
‘lo ca,ninho a seguir i,ara unia UE coa que todos traba’
lhana na ,nesnrn direção. baia- Claudc .ltaielser, presi
dente da comissão Europeia veio atarmitar que esta
declaração era uni haiti começo para unia amjsla
discussão sobre o futuro do bloco europeu após a salda
do Reine, Unido, existe então uni ambiente favorável h
abordagem do processo britânico dc forma cot,tiante.
Assegurou tatiitséni que a Declaração de Roma devcrti
servir como ‘o início de uni novo capítulo nona
Europa tinida a 27 Estados-nieml,rns’.
Numa ali ura que se mostra diRei 1 pala União Europeia,
estas celebrações licaraiti marcadas pela situação do
Iteino Unido face à UE, jsrilateirt, Estado sitIe -w prepara
para sair da união, ativando o artigo 50’do ‘tratado dc
1 .ishoa (artigo (lttC prevê a saida dc qualquer estado de
forma voluntária e ttoilaaeral da UE). cmii consequência
da respnsl a positiVa ao ltrexit. I’nsto ish muito
emulsora ci Rei,ic, tinido ainda mão tenha. de facto, saido
da UE. fc » notória a ausência tia pritneirtl nitiist ra
Britânica. Theresa May.
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Este tipo de ccrlnió,nas e cclchrttçôes têm crescente
iii’ portã ncia, tio cos,texto etc imtcertcza que se vive hoje em
dia tio velho continente. Surgindo, uni pouco por toda a
europa, nicwitncntos qate defendem a saida dos seus
países da u,iido, alguns dos qtmais quereis. mesmo cxtcr
ninar com a UE. O dcspolelar destes snuvi,siecitos pupu
listas têm criado upa mat, esTar geral tias relações enlre
Óstados ,ness,hrsis, ,nostra,ido-se de extrema importância
a lembrança, a rentirniação dos propósitos co rcnnvimção
tios votos, desejos e intetiçóes que elevaram a União
Europeia ao patamar em que se encontra hoje. o,ide todos
jstntos devenios continuar a cami ,ihiar de fonsia eoesa,
numa situação etc paz e prosperidade.
Uni ponto de reflexão futuro, seni a atualização deis
pilares e valores e,» qtic assenta a integração Eeonói,,ica.
pois ,iãn estamos ,»als a falar dt, mesmo eontine,ite
devaslado pela grande guen-a, tuas sim ele uni que se vê a
Itraços ccsm uns gramide flt,xo de migrantes e com ataques
comistatites à sela cst rtlttira.

Estansos hulha fase elo que se levauta,s,
algsaunas questões: será que a saida de ulil
tão significativo Estado-snembro irá despo
letar a saída de outros? Irá esta situação
criar dúvidas a potessciais esitrantes?
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