
         
 

Bruxelles, 9 mai 2017 
 

 
Scrisoarea Preşedintelui Parlamentului European Antonio Tajani către cadrele 

didactice, cu ocazia Zilei Europei 
 
 

Stimaţi directori, 
Stimați profesori,  
 
 

 
Cu ocazia Zilei Europei, doresc să vă transmit mulțumirile mele pentru activitatea 
dumneavoastră în școlile Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru pasiunea și competența 
de care dați dovadă în fiecare zi în educația copiilor noștri. 
 
Conștiința europeană se formează și se transmite mai întâi pe băncile școlii și nu este deloc 
întâmplător faptul că tinerii noștri sunt cei mai convinși susținători ai Europei. Eu însumi am 
crescut într-un mediu de conștientizare și de credință în rădăcinile tradițiilor europene, 
datorită mamei mele, care preda limbile greacă și latină. 
 
Europa este, în primul rând, o viziune de viață și de umanitate şi este mult mai mult decât o 
piață unică sau o monedă comună. 
 
Civilizația noastră a fost creată de-a lungul secolelor de schimburi, de amestecul diferitelor 
școli de gândire, de dezbateri ale ideilor, de artă și știință: de la negustorii din Creta la artizanii 
din Etruria, de la filozofii si dramaturgii Atenei la juriștii și inginerii Romei.  
 
Abațiile și mănăstirile ne-au transmis mai departe cunoștințele, în marile universități și în 
orașe s-a născut un nou umanism. Renașterea a fost inspirată din această cunoaștere, în 
timp ce noi ne deschideam către noi descoperiri și noi schimburi peste ocean.  
 
Caravaggio și Rembrandt, Vivaldi și Bach, Shakespeare și Molière sunt într-o legătură 
indestructibilă, deoarece tot ceea ce înseamnă cultură înseamnă deschiderea orizonturilor, 
și nu retragerea în izolare. 
 
Misiunea de acum a școlilor noastre este aceea de a transmite identitatea europeană, cu 
scopul de a preveni războiul și a proteja valorile noastre. 
 
Suntem singura regiune a lumii care nu aplică pedeapsa capitală. Lumea întreagă privește 
către noi atunci când un jurnalist sau un dizident politic este arestat pentru ideile sale, când 
o femeie este victima discriminării sau când cineva este pedepsit pentru credința lui. 
 
Istoricul Jacques Le Goff spunea ca realizările unui individ în ceea ce privește 
responsabilitatea intelectuală sunt trăsătura centrală a sufletului european. Iar acest lucru îl 
învățam - și dumneavoastră îl predați - în școală. Parlamentul European este el însuși o 



                                                                                                                               

 

”Universitas”. Este singura Instituție Europeana care este aleasă în mod direct, iar pentru 
acest motiv are o mare responsabilitate. La fel ca și dumneavoastră, cadrele didactice. 
 
Există oameni care distrug, însă, împreună cu dumneavoastră, noi construim. Există oameni 
pe care îi sperie viitorul Europei, dar, împreună cu dumneavoastră, noi muncim să 
transformăm speranțele în realitate. Există și cei care asociază Europa cu ideea de eșec. 
Noi, împreună cu dumneavoastră, lucrăm să facem din Europa o poveste de succes, capabilă 
să răspundă concret problemelor cetățenilor noștri. 
 
Săptămâna trecută am inaugurat la Bruxelles Casa Istoriei Europene, iar pentru mine este 
foarte important că Parlamentul European a investit în acest muzeu deschis gratuit pentru 
toata lumea, începând cu elevii. Cunoscându-ne istoria înseamnă să fim conștienți referitor 
la identitatea noastră europeană, adevărata noastră putere și principalul motiv pentru care 
suntem împreună. 
 
În urmă cu 50 de ani, Declarația Schuman din 9 mai 1967 a dat startul marii noastre aventuri 
comune. Stând împreună la aceeași masă, am muncit din greu ca să ne putem îndepărta de 
capcanele naționalismului. Nu a fost ușor. Procesul s-a blocat de multe ori datorită 
dezamăgirilor și crizelor. Dar niciodată nu ne-am pierdut curajul.  
 
Împreună am doborât obstacole, bariere, sarcini administrative și birocrații naționale. Am 
colaborat pentru a crea o lume mai deschisă în care oamenii au mai multe drepturi. Astfel, 
am ajutat multe țări de pe continent să iasă de sub norii negri ai dictaturii.  
 
Pe 25 martie, cu ocazia aniversării a 60 de ani a Tratatului de la Roma, am semnat o 
declarație importantă împreună cu Președintele Consiliului European, Președintele Comisiei 
Europene și liderii a 27 de state membre ale Uniunii Europene. Această declarație arată 
problemele cu care ne confruntăm: conflictele regionale, terorismul, presiunea migrației, 
protecționismul, inegalitățile socio-economice. Dar în același timp propune și soluția: unitatea 
este singura opțiune posibilă, dacă ne dorim ca Europa să fie sigură, prosperă, competitivă, 
sustenabilă, responsabilă social și aproape de inimile cetățenilor.  
 
Pentru aceasta avem nevoie astăzi, mai mult ca niciodată, de un spirit european. 
 

Părinții fondatori ai Uniunii Europene au hotărât că e mai bine să apere împreună popoarele 
Europei, gândindu-se la viitoarele generații. Cel mai bun mod de a le omagia curajul lor este 
să dăm dovadă de același curaj, schimbând Europa, ieșind din impas și continuând călătoria.  
 
Parlamentul European este determinat să obțină rezultate și sunt convins că pot conta pe 
ajutorul dumneavoastră pentru a îndeplini împreună aceste obiective importante.  
 
 
 
Vă urez să vă bucurați de această Zi a Europei!  
 
 
Antonio Tajani, 
Preşedintele Parlamentului European   
 
  


