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самото
начало,
европейската интеграция
се
стреми
към
укрепване на световния мир. Още
по време на Втората световна
война, обединена Европа беше
разглеждана от някои като
единствената
противоотрова
срещу опасностите, породени
от национализма. Едно от найзабележителните
постижения
през последните 70 години
на европейска интеграция е
изкореняването на възможността
за война между европейските
държави, която продължително
бележи историята на континента.

Ханс-Герт Пьотеринг (DE)
председател на Европейския
парламент 2007 - 2009 г.
HAEU, INT 796

“I never got to know my father,
this is a psychological reason why
I became interested in the peace
for development of Europe. […]
I think that was the motivation,
there should never be a war again
between European Countries.”

Маргарет Брусаско-Макензи
(UK)
длъжностно лице в Европейската
комисия 1981 - 1999 г.
HAEU, INT 114

“On a eu cette génération des
Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont
connu ça et ont dit : «plus jamais».”

Демонстрация на френско-германската граница във Висбург, на 20 август 1950 г.
HAEU, GR 3.

1941r.

Манифестът от Вентотене
Манифестът „Към свободна
и
обединена
Европа“
е изготвен през 1941 г.
от Алтиеро Спинели и
Ернесто Роси, когато са
били заточени на остров
Вентотене, в Средиземно
море,
от
фашисткия
режим. Впоследствие той
е редактиран от Еудженио
Колони и разпространен

тайно с помощта на Урсула
Хиршман и Ада Роси. Тези
италиански интелектуалци
и политически активисти
предвиждат
създаването
на обединена и свободна
Европа, за да променят
историческия път, който за
втори път води европейските
държави до ръба на
самоунищожението.

П

о протежение както на оста Изток-Запад, така и на оста СеверЮг, Европа е начело в насърчаването на сътрудничество и
диалог с цел създаване на мирна международна общност.
Същевременно, в областта на общата отбрана и външна политика
инициативите не винаги са били успешни, още от самото начало с

Портрет на Ернесто Роси.
© Fondazione Ernesto Rossi

Manifesto di Ventotene, с оригинални ръкописни бележки от Алтиеро
Спинели, 1941г. HAEU, AS 3

Документ за самоличност на Алтиеро Спинели.
HAEU, AS 210

отхвърленото предложение за Европейска отбранителна общност
в началото на 50-те години. Това е тема, по която Европейският съюз
все още изпитва затрунения да говори с един глас на международната
сцена, тъй като държавите-членки не са склонни да прехвърлят
суверенитета в тази област на наднационално ниво.

Проектът за Европейска отбранителна общност
Италианският
премиер Алчиде Де
Гаспери е сред най-активните
привърженици на Европейската
общност за отбрана. Проектът се
проваля през 1954 г., когато не
успява да бъде ратифициран от
френския парламент.

Бележки от ръкописа на речта на
Фернан Деус, член на Европейската
асамблея (днес Европейски
парламент), пред белгийския
сенат на 3 март 1954 г. по повод
предложението за Европейска
отбранителна общност.
HAEU, FD 76.

Съединението
на Германия се състоя
на 3 октомври 1990 г., помалко от година след падането
на Берлинската стена. За
първи път границите
на Европейската
общност

Алчиде де Гаспери.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown

Поглед на Изток по време
на Студената война

Херман ван Ромпьой (BE)
председател на Европейския съвет 2009 - 2014.
HAEU, INT 885.

“I still think that the end of the cold war, the collapse
of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the
opening of Central and Eastern Europe and their
entering in the European Union was the major
event of the second half of the last century.”

Берлинчани празнуват падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г.
© AP 1989 – Source: EC – Photo: Lionel Cironneau

Сътрудничество с
АФРИКА
Проект за развитие на хидро-земеделието на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в Мадагаскар, 5 януари 1972 г.

HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown
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Доклади на Комисията за Централна и Източна Европа на Европейското движение за отношенията между Западна и Източна Европа по време на Студената война,
1954 - 1960 г. HAEU, ME 2147

Отбелязване на подписването на първата Конвенция от Ломе между Европейската общност
и 46 страни от Африка, Карибски и Тихоокеански басейн (АКТБ) в Ломе (Того) на 28 февруари
1975 г.
Европейският
фонд за развитие бе
създаден през 1959 г. и все
още е основният източник на
помощ за развитие на ЕС за
страните от Африка, Карибски
и Тихоокеански басейн
(АКТБ).

HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown
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вропейският проект започна с въглища и
стомана, но след това разшири фокуса си
върху икономическия сектор, селското
стопанство, социалните въпроси, околната
среда и много други области на политиката.
Една от първоначалните цели на Европейските
общности беше да намалят разликите между
различните европейски региони чрез укрепване
на единството на техните икономики, което
гарантира непрекъснатото им развитие.
Европейските институции инвестират в проекти за
развитие, които оставят дълбоки следи в пейзажа
на държавите-членки и прилагат все повече
общи политики, които засягат ежедневието
на европейските граждани. Този процес не е
лесен, нито предначертан, но в крайна сметка
той насърчава непрекъснато разширяваща
се мрежа от отношения между европейските
държави. Въпросът, доколко той е допринесъл за
създаването на чувство за солидарност, остава.

Проект на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за Германските
федерални железници, 1960-1961 г .: електрификация на железопътната
линия по оста Север-Юг.
HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown

Жозеп Борел (ES)
председател на Европейския парламент 2004 - 2007.
HAEU, INT 799

“Being good neighbours, not fighting each other, cooperating, doing
something together [...] is a big asset for the European Union.”

Петрус Матийсен (NL)
длъжностно лице в Европейската
комисия 1977 - 1986 г.
HAEU, INT 215

Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ)
е създадена през 1958 г., за да
допринесе за финансирането на
жизнеспособни капиталови проекти,
които доразвиват основните
ценности и политически
цели на ЕС.


“La première grande étape a été le
règlement sur une politique régionale.
Parce que pour faire accepter par les
Etats membres qu’il y ait une politique
régionale européenne, ça a été dur. Et
ça a été un grand pas.”

Европа инвестира в регионално развитие

Изграждане на водноелектрическа централа в Талоро, Сардиния
(Италия). HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown

Изграждане на фабрика за ацетилен в югозападната част на
Франция. HAEU, BEI 2144 - Photo Unknown

Хранително-вкусовата промишленост в Молдова.
© European Investment Bank

Мост Øresund, връзка между Швеция и Дания. © EIB

1957r.

Римските договори
На 25 март 1957 г.
представителите на Белгия,
Франция, Италия, Люксембург,
Нидерландия и Западна
Германия подписват Римските
договори, като по този начин
се учредяват Европейската
икономическа общност (ЕИО)
и ЕВРАТОМ.
В Преамбюла на Договора

за създаване на ЕИО
всички подписали страни
се ангажират да подобрят
условията на живот и труд на
своите народи и да намалят
различията между различните
региони, за да гарантират
икономическия и социален
прогрес на техните държави.

Обща селскостопанска
политика

Подписалите Договорите се събират в градината на белгийското посолство
в Рим, възхищавайки се на плакат, създаден да отбележи събитието: отляво
надясно, Пол Анри Спаак, Конрад Аденауер, Жан-Шарл Сной е д’Опуер, Йозеф
Лунс и Валтер Холщайн.
© AP 1957 - Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo

Европейската
комисия публикува
първата европейска програма
за действие в областта на околната
среда през 1973 г., докато общата

Плакат по повод подписването на Римските договори.
HAEU, NDG 51

Грижа за
околната среда

политика в областта на рибарството
е въведена за първи път през
70-те години.

Общата
селскостопанска
политика (ОСП), стартирала
през 1962 г., е първата обща
политика, разработена на
европейско ниво.

Писмо на Европейския
комисар по земеделието
Сико Мансхолт до
председателя на
Европейската комисия
Франко Мария Малфати,
в което се обяснява
необходимостта от обща
политика в областта на
околната среда.
9 февруари 1972г.
HAEU, GR 142

Плакат, изготвен от Европейската
комисия: Общата политика в областта
на рибарството (ОПОР): За да могат
малките риби да станат големи..
HAEU, NDG 316

Проучване на Oбщата селскостопанска
политика (ОСП), публикувано от
Академичната асоциация за икономически
и търговски науки, 1964 г.
HAEU, GR 35.

Социални политики за работниците

Планове за настаняване на работници, подготвени
за жилищната програма на Европейската общност за
въглища и стомана, януари 1955 г.
HAEU, CEAB 11/1666.

Карта, публикувана от
Службата за публикации на
Европейските общности:
Земеделие - земеползване и
основни култури, 1962 г.
HAEU, CRNO 80.
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Ляво: Доклад на Комисията на
Европейската икономическа общност
относно развитието на социалното
положение на Общността, 1959 г.
HAEU, CM2/1959 884
Дясно: Бюлетин на Европейските общности
относно Програмата за социалнo действиe, 1974 г.
HAEU, CEDEFOP 5
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екларацията на Шуман
отразява убеждението, че
общият пазар на въглища
и стомана ще помогне на борещите
се
европейски
икономики,
които са били на колене след
войната. Стабилният растеж на
индустриалното
производство
през първите двадесет години
от създаването на Европейската
общност за въглища и стомана
подкрепя идеята за създаване на
по-широк вътрешен пазар с оглед
засилване на икономическия
растеж и премахване на търговските
бариери между европейските държави.

Карта, публикувана от Службата за публикации на Европейските общности: Energie
et sidérurgie (Енергетика и стоманена промишленост), 1962 г. HAEU, CRNO 80

Индустриална експанзия

Доменната пещ на Лубати, Италия, юни 1957 г.
HAEU, BAC-004/1971 0081

BEWAG, топлоелектрическа централа в Западен Берлин (Германия), около 1977 г.
HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown

Потреблението на
стомана в шестте държавичленки основателки почти се
удвоява между 1952 г. и 1962 г. и
продължава да расте бързо
до петролната криза от
1973 г.

Прожил-Байер-Южин, химическа фабрика в Пон-де-Кле
(Франция), около 1970г. HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio
Piccardy, L. Guelfo and M. Au ray

Работник във фабрика Alfa Romeo в Помильяно д’Арко, Италия,
около 1966г. HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach

1992r.

Договор от
Маастрихт
Договорът за Европейския
съюз, който изменя и
преименува Римския
договор, е подписан в
Маастрихт, Холандия
през 1992 г. За първи
път наименованието
„Европейски съюз“ се
използва в официален

договор.
Член Б очертава пътя
към завършване на
вътрешния пазар чрез
пълен икономически
и паричен съюз,
който да приключи с
въвеждането на единна
валута.

Работен документ на Европейската комисия за Договора от Маастрихт, февруари 1992 г.
HAEU, RS 79

Факсимиле на Маастрихтския договор. HAEU.

Енрике Барон Креспо (ES)
председател на Европейския парламент 1989 - 1992 г.
HAEU, INT 884
“I insisted very much on the fact that we had to concentrate on some points,
not trying to draft the European Constitution. I was in favor, it was my dream
but, to put on the table some core concepts, core ideas that could transform
the European community.”

Подписването на Договора от Маастрихт, 7 февруари 1992 г.
Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

ЕВРО
единна валута за Европа
Икономическата
интеграция
промени живота на европейските
граждани, тъй като Единният пазар
гарантира свободното движение на
стоки, капитали, услуги и работна
ръка. Въвеждането на еврото в
обращение от 2002 г. и понастоящем
прието от 19 държави беше найвидимият символ на обединението на
пазарите, замислен в Декларацията
на Шуман. Малко след създаването
на Еврозоната, икономическата и
финансова криза в края на 2000-те
години постави еврото пред първото
му голямо предизвикателство.

Първият план
за приемане на единна
валута е от 1970 г., когато
премиерът на Люксембург
Пиер Вернер представи своя
едноименен доклад за
икономическия и
паричен съюз.

Плакат, изготвен от Съвета на ЕС относно
въвеждането на еврото като „виртуална
валута“ на 1 януари 1999 г.
HAEU, NDG 220

Херман ван Ромпьой (BE)
председател на Европейския съвет 2009
-2014 r..
HAEU, INT 885.
“...responsibility and solidarity. And we kept
that approach during the crisis, two and half
years.”

Жан-Клод Трише (ФР),
председател на Европейската централна
банка 2003 - 2011 г.
HAEU, INT 797
“l’idée selon laquelle on devait avoir la monnaie
unique déjà en place avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”

Карикатури за еврото под формата на плакати.
HAEU, NDG 484 
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Плакат, създаден от Европейската комисия.
HAEU, NDG 203

Първа страница на черновата „Доклад на Вернер“.
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т предложението за общо
производството на въглища
и стомана между Франция
и Западна Германия до днес, Европа
прерасна в 27-държавен съюз за
по-малко от 70 години. Идеята
за включване на „всички страни,
желаещи да участват“ беше залегнала
още в Декларацията на Шуман, но
придобива по-дълбоко значение,
когато нови държави-членки се
присъединяват от Юг, Север и
наскоро от Изток. Държавите-членки
могат също така да решат да напуснат
Съюза, както показа Брекзит.

Катрин Дей (IE)
Генерален секретар на Европейската
комисия 2005 - 2015 г.
HAEU, INT 134

“I went in as a director to the Balkans
and I came out as a director for the
Central and Eastern Europe. And
that was really the most emotionally
exciting thing I ever did, working on the
enlargement. Because you felt, it was
such a historic opportunity to right the
wrongs of the past.”

Амадеу Антонио Перейра
Лопеш Сабино (PT)
длъжностно лице на ЕС, 1984 - 2008 г.
HAEU, INT 258

“It was a great joy to see the flags of
Portugal and Spain beside the others
in Berlaymont, and in Charlemagne.
That was to me the most important day.”

Плакат, създаден от Европейската комисия.
HAEU, NDG 250

Европейски разширения
Година:

1 9 5 8 r.
1 9 7 3 r.
1 9 8 1 r.
1 9 8 6 r.
1 9 9 5 r.
2 0 0 4 r.
2 0 0 7 r.
2 0 1 3 r.

Членове на ЕС през 2020 г.

в сила

Договор за
Европейския съюз
Изменените версии на
Договора от Рим (сега
ДФЕС) и на Договора от
Маастрихт (ДЕС) поставят
конституционната основа
на Европейския съюз.
Консолидираните
им
текстове се публикуват
редовно от Европейската
комисия. Член 49 от
консолидираната версия

на ДЕС регламентира
процедурите,
които
дадена държава трябва
да следва, за да стане
член на Съюза. Всяка
държава, която желае
да кандидатства, трябва
да спазва основните
ценности
на
ЕС,
залегнали в Член 2.

На 1 май 2004
г., Европейския съюз
посрещна десет нови
страни-членки. Церемонията
се проведе в Дъблин.

Писмо на председателя на
Европейския съвет Берти
Ахерн до председателя на
Европейската комисия
Романо Проди. 11 май 2004 г.
HAEU, RP 495 - Photo: Unknown

Бележка на Греъм Ейвъри, главен съветник по
стратегическите въпроси в Генералната дирекция
за разширяване на Европейската комисия,
относно преговорите за присъединяване, 22 май
2002 г. HAEU, GJLA 220

Плакат, създаден от Европейската комисия, 2001 г.
HAEU, NDG 130

Пресичане на ГРАНИЦИ
Разширяването на европейското
пространство означаваше, че все
повече хора ще могат да се движат
през континента. Понятията като
граници, свобода на движение,
мобилност получиха нов смисъл
заради европейския проект,
но те все така продължават да
бъдат горещи теми в центъра на
обществения дебат.

“Action frontières” (фр., Акции по границата) на активисти на Съюза на европейските федералисти
(UEF) във Франция, май 1983 г.
HAEU, UEF 427 - Photo: Unknown

Шенгенското
споразумение е подписано
през 1985 г. в близост до град Шенген,
Люксембург, с идеята за постепенно
премахване на граничните проверки на
общите граници между подписалите го страни.
Днес, Шенгенското пространство включва
26 европейски държави, които официално
са премахнали паспортния контрол на
взаимните си граници.

Колекцията
към проект BABE предлага
множество визуални спомени
за движение в Европа. Събраният
материал е резултат от полевата
работа, извършена в няколко
европейски страни, включително
Холандия, Италия, Швеция,
Франция и Испания.

Ахмед (Мароко): „Нарисувах
куфар, който хората използват,
когато трябва да пътуват“.
Торино, декември 2013 г.
HAEU BABE Archival Collection.

Катя Муньос (художник от Перу),
“Карта на моята собствена
миграционна крива. Аз съм
мигрираща птица. Не съм от
тук или там”, колаж, Барселона,
октомври 2013 г. HAEU BABE-068
Archival Collection.

Елена (Румъния), „Това беше
Черната гора в Германия“.
Визуално представяне на
преминаване на граници в ЕС.
Торино, декември 2013 г.
HAEU BABE Archival Collection.

Флайер, създаден от MEF и Gioventù Federalista (ит., младежи федералисти), вероятно 1983г.
HAEU, UEF 428
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Активист по време на демонстрация в Люксембург,
декември 1985 г. HAEU, CS 103 –Photo: Unknown
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ъпреки че идеята за европейска
федерация не се осъществява,
демократизацията
и
изграждането на идентичност са ключови
компоненти за процеса на европейска
интеграция. От демонстрациите на
европейски федералисти, през първите
преки избори за Европейски парламент
през 1979 г., до дебата за основните права
на Европейския съюз, институциите и
гражданите отдавна обсъждат смисъла
зад това да бъдеш европеец. Гражданство
на ЕС беше дадено на гражданите
на държавите-членки с Договора от
Маастрихт, но самото понятие все още е
обект на редица дебати, тъй като поставя
под въпрос индивидуалната и групова
идентичност в съвременната глобална
среда.

Кристин Верже (FR)
длъжностно лице в ЕС
1984 - 2009 г.
HAEU, INT 302

Демонстрация на федералисти в Милано, 29 юни 1985 г.
HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

“ l’Europe et la construction européenne
c’est aussi la préservation d’un certain
nombre de valeurs. […] il est essentiel de
faire comprendre que c’est aujourd’hui
un grand privilège que de vivre dans ce
monde de valeurs, de démocratie, de
respect des droits individuels, culturels.”

2000r.

Харта на основните
права на ЕС
Хартата на основните права на
Европейския съюз е подписана
през 2000 г. и става правно
обвързваща през 2009 г. Тя урежда
основните права на всички,
които живеят на територията на
Европейския съюз.

Човешко достойнство, свобода,
равенство и солидарност са
основните ценности, на които
се основава Съюзът, докато
демокрацията и върховенството
на закона са неговите принципи
на действие.

Реймонд Дюри (BE)
Член на Европейския
парламент 1982 - 1998 г.
HAEU, INT 826
“pour les Droits de l’Homme, [le Parlement européen] c’était
quand même important. Je reprends l’exemple de Mandela.
Ce n’est pas un hasard si une des premières visites à l’étranger
de Nelson Mandela ça a été le Parlement européen.”

Докладна записка на Европейската
комисия за ролята на Европейския съюз да
насърчава зачитането на правата на човека и
демократизацията в трети страни, май 2001 г.
HAEU, AV 96

Василис Скурис (GR)
Председател на Съда на
Европейския съюз 2003 - 2015 г.
HAEU, INT 870
“We have been asked as Court of Justice of the European Union
to develop a theory of constitutional/fundamental rights.”

Плакат на Хартата на основните права на Европейския съюз.
HAEU, NDG 2

Зов за
ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА
Демонстрации на федералисти в Страсбург, 18 юли 1979 г.
HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown

Съюзът на европейските федералисти
(UEF) е създаден през 1946 г., за да
координира дейността на многобройните
федералистически движения в цяла Европа.
Първото
федералистическо
движение
Movimento Federalista Europeo (MFE) е основано
от Алтиеро Спинели в Италия през 1943 г.
Демонстрация на UEF по време на Европейския съвет [срещата на върха в Брюксел], 29 март
1985 г. HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube

Демонстрация на UEF по време на Европейския съвет [срещата на върха в Брюксел], 29 март 1985 г.
HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube

ДЕМОКРАЦИЯ в ЕС:
ПРЕКИТЕ ИЗБОРИ за
Европейски парламент

Плакати за европейски избори, създадени от Европейския парламент, 1979 - 2009 г.

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives
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