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Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského
parlamentu a Evropské komise
Římské prohlášení
(25. března 2017)
My, vedoucí představitelé 27 členských států a orgánů EU, jsme hrdi na úspěchy Evropské unie:
budování evropské jednoty je odvážným a prozíravým počinem. Před šedesáti lety, kdy jsme se
vzpamatovávali z tragédie dvou světových válek, jsme se rozhodli spojit své síly a z trosek náš
kontinent znovu vybudovat. Vytvořili jsme jedinečnou Unii se společnými orgány a pevnými
hodnotami, společenství míru, svobody, demokracie, lidských práv a právního státu, významnou
hospodářskou velmoc s nebývalou úrovní sociální ochrany a sociálního zabezpečení.
Evropská jednota byla zprvu snem hrstky, stala se však nadějí mnohých. Evropa se poté opět
sjednotila. Dnes jsme jednotní a silnější: stovky milionů lidí napříč Evropou využívají výhod
plynoucích z toho, že žijí v rozšířené Unii, která překonala staré rozpory.
Evropská unie je vystavena nebývalým globálním, ale i domácím výzvám: regionální konflikty,
terorismus, sílící migrační tlaky, protekcionismus a sociální a ekonomické nerovnosti. Jsme
odhodláni společně řešit výzvy rychle se měnícího světa a zajistit našim občanům bezpečnost
a nabídnout jim nové příležitosti.
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Evropskou unii učiníme silnější a odolnější prostřednictvím ještě větší jednoty a vzájemné solidarity
a dodržováním společných pravidel. Jednota je nezbytností i naší svobodnou volbou. Pokud
bychom jednali jen každý za sebe, zatlačí nás dynamika světového vývoje do pozadí. Společně však
máme šanci tuto dynamiku ovlivňovat a hájit naše společné zájmy a hodnoty. Budeme postupovat
společně, v případě potřeby různým tempem a s různou intenzitou, avšak stejně jako dříve budeme
kráčet stejným směrem, v souladu se Smlouvami, přičemž další země budou mít i nadále možnost
připojit se později. Naše Unie je jednotná a nerozdělitelná.
V nadcházejících deseti letech chceme Unii, která je bezpečná a dobře chráněná, prosperující,
konkurenceschopná, udržitelná a sociálně odpovědná, Unii, která je odhodlána a schopna hrát
klíčovou úlohu ve světě a ovlivňovat vývoj globalizace. Chceme Unii, která občanům skýtá nové
příležitosti ke kulturnímu a společenskému rozvoji a hospodářskému růstu. Chceme Unii, která
zůstává otevřená těm evropským zemím, které uznávají naše hodnoty a zavazují se k jejich podpoře.
V tomto čase změn a s ohledem na obavy našich občanů se zavazujeme k naplňování Římské
agendy a k práci na dosažení těchto cílů:
1. Bezpečná a chráněná Evropa: Unie, v níž se všichni občané cítí bezpečně a mohou se volně
pohybovat, jejíž vnější hranice jsou zabezpečeny, jejíž migrační politika je účinná, odpovědná
a udržitelná a je v souladu s mezinárodními normami; Evropa odhodlaná bojovat proti terorismu
a organizované trestné činnosti.
2. Prosperující a dlouhodobě životaschopná Evropa: Unie, která vytváří růst a pracovní místa;
Unie, v níž silný, propojený a rozvíjející se jednotný trh, zohledňující technologické změny,
a stabilní a dále posilovaná jednotná měna otevírají cesty pro růst, soudržnost,
konkurenceschopnost, inovace a obchod, zejména malým a středním podnikům; Unie
prosazující trvalý a trvale udržitelný růst prostřednictvím investic, strukturálních reforem
a usilující o dokončení hospodářské a měnové unie; Unie, v níž se ekonomiky sbližují; Unie,
která se vyznačuje zabezpečenou a cenově dostupnou energií a čistým a bezpečným životním
prostředím.
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3. Sociální Evropa: Unie, která na základě udržitelného růstu prosazuje pokrok v hospodářské
i sociální oblasti, stejně jako soudržnost a konvergenci a zároveň dohlíží na dodržování integrity
vnitřního trhu; Unie, která bere v potaz různorodost vnitrostátních systémů a zohledňuje
klíčovou úlohu sociálních partnerů; Unie, která prosazuje rovnost mezi ženami a muži, jakož
i práva a rovné příležitosti pro všechny; Unie, která bojuje proti nezaměstnanosti, diskriminaci,
sociálnímu vyloučení a chudobě; Unie, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou
přípravu a mohou studovat a nalézat uplatnění po celém kontinentu; Unie, která chrání naše
kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost.
4. Silnější Evropa ve světě: Unie, která stávající partnerství dále rozvíjí, nová buduje a která ve
svém bezprostředním sousedství na východ i na jih, ale také na Blízkém východě a napříč
Afrikou i celým světem prosazuje stabilitu a prosperitu; Unie, která je připravena přijmout další
závazky a být nápomocna při utváření konkurenceschopnějšího a integrovanějšího obranného
průmyslu; Unie, která je odhodlána posílit svou společnou bezpečnost a obranu, a to i díky
spolupráci a doplňkovosti činností s Organizací Severoatlantické smlouvy při zohlednění situace
jednotlivých členských států a jejich právních závazků; Unie, která se angažuje v Organizaci
spojených národů a hájí mnohostranný systém založený na pravidlech, je hrdá na své hodnoty a
chrání své obyvatele, prosazuje volný a spravedlivý obchod a konstruktivní celosvětovou
politiku v oblasti klimatu.
Budeme usilovat o naplnění těchto cílů, jsouce pevně přesvědčeni o tom, že budoucnost Evropy
máme ve svých rukou a že k dosažení našich cílů je Evropská unie tím nejlepším prostředkem.
Zavazujeme se naslouchat obavám vyjadřovaným našimi občany a reagovat na ně a budeme
v kontaktu s našimi vnitrostátními parlamenty. Budeme spolupracovat na úrovni, na níž je možno
dosáhnout skutečné změny k lepšímu, ať již to bude úroveň Evropské unie, vnitrostátní, regionální
nebo místní, v duchu důvěry a loajální spolupráce, a to jak mezi členskými státy navzájem, tak
i mezi nimi a orgány EU, v souladu se zásadou subsidiarity. Budeme pamatovat na zajištění
nezbytného prostoru na různých úrovních v zájmu posílení potenciálu Evropy z hlediska inovací
a růstu. Chceme, aby Unie v různých otázkách postupovala úměrně jejich velikosti a významu –
u otázek velkých razantně, u otázek malých naopak zdrženlivě. Budeme prosazovat demokratický,
účinný a transparentní rozhodovací proces a lepší naplňování stanovených cílů.
Jakožto vedoucí představitelé, spolupracující v rámci Evropské rady i mezi našimi orgány, zajistíme
naplňování této agendy, aby se stala realitou zítřka. Spojili jsme své síly, abychom dosáhli změny
k lepšímu. Evropa je naší společnou budoucností.
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