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70è ANIVERSARI DEL TRACTAT DE PARÍS
Inspirem-nos en el seu missatge per a construir junts l'Europa del demà
El Tractat de París es va signar fa setanta anys, el 18 d'abril de 1951. Aquest document va marcar una
època, en establir la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA), establint les bases fonamentals
del major projecte d'integració de pobles i nacions de la història europea, convertint a Europa en una
de les regions més pacífiques, pròsperes i estables del món.
El 70è aniversari del Tractat de París ens recorda els objectius originals de la integració europea i els
assoliments que la idea d'una Europa unida ha aportat al nostre continent en les últimes set dècades.
"El Tractat de París és alhora un llegat i un mandat, i en conseqüència ens obliga a continuar
desenvolupant el procés d'integració europea. Per això, hem de preguntar-nos quins són els "carbons
i acers" del nostre temps", afirma Sandro GOZI, President de la UEF i eurodiputat. "Quins són els
problemes que hem d'afrontar avui units com a europeus? Aquesta hauria de ser la primera pregunta
a debatre amb els ciutadans en la Conferència sobre el Futur d'Europa", subratlla el President de la
UEF, Sandro GOZI.
Avui dia, els europeus gaudeixen del nivell de vida més alt de la història. No obstant això, malgrat tots
els assoliments i beneficis aconseguits des de 1951, la supervivència del projecte europeu està en joc.
Una sèrie de greus problemes, com l'actual crisi de salut pública deguda a la pandèmia mundial del
Covid-19, així com les consegüents dificultats a les quals s'enfronten les economies nacionals
europees, l'auge del populisme, el Brexit i el grans fluxos migratoris, han portat a la UE a experimentar
la més greu crisi de legitimitat de la seva existència.
Com va demostrar la decisió adoptada al juliol sobre la NextGenerationEU, la UE només serà realment
capaç de superar les crisis actuals i futures si està unida en solidaritat, en els valors democràtics i en
l'Estat de Dret en els quals es basa el seu projecte. En la Conferència sobre el Futur d'Europa, la UEF
demana encaridament als representants polítics de la UE que trobin el valor que van tenir els Pares i
Mares Fundadors en 1951 i portin a la UE a estar més unida: federal, sobirana i democràtica.
"La pandemia del coronavirus ens ha mostrat una oportunitat per a donar resposta a les demandes
dels ciutadans: més solidaritat, una acció decisiva cap a l’Unió Sanitària, una política climàtica
ambiciosa y una transició digital justa. El llegat del Tractat de París per al present i el futur del nostre
continent és convertir aquesta oportunitat en una realitat aplicant l'objectiu fixat per la CECA: una
Europa federal. Debatrem aquesta qüestió en la Conferència sobre el Futur d'Europa". conclou Sandro
GOZI.
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Antecedents
El Tractat de París de 1951 va fundar la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA), a través de la
qual sis Estats (França, Itàlia, Alemanya Occidental, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos) van posar
en comú la producció de carbó i acer, essencials per a la recuperació industrial i requisit previ per a un
possible rearmament. D'aquesta manera, la guerra entre ells es va fer no sols moralment impensable,
sinó materialment impossible. El tractat creava una "Alta Autoritat" amb poder per a prendre
decisions autònomes en el sector de l'acer. El Tractat també preveia una Assemblea Parlamentària,
un Consell de Ministres, un Tribunal de Justícia i un Comitè Consultiu.
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