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Д 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.

Доменната пещ на Лубати, Италия, юни 1957 г. HAEU, BAC-004/1971 0081 – Photos: Unknown. BEWAG, топлоелектрическа централа в Западен Берлин (Германия), около 1977 г. 
HAEU, BEI 2164  – Photo: Unknown.

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

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

Подписването на Договора от Маастрихт, 7 февруари 1992 г. 
© European Communities 1992 - Source: EC - Photo: Christian Lambiotte.

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 

Жан-Клод Трише (ФР)
председател на Европейската 
централна банка 2003 - 2011 г. 

HAEU, INT 797

Херман ван Ромпьой (BE)
председател на Европейския 

съвет 2009 - 2014. 
HAEU, INT 885

“I insisted very much on the fact that we 
had to concentrate on some points, not 
the drafting of the European Constitution, 
even if I was in favor of it, it was my dream 
but also, to put on the table some core 
concepts, core ideas that could transform 

the European community.”

“L’idée selon laquelle on devait 
avoir la monnaie unique déjà en 
place avant l’an 2000 était une 

idée extrêmement forte.”

 
“... responsibility and solidarity. 
And we kept that approach during 

the crisis, two and half years.”
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ИНДУСТРИАЛНА ЕКСПАНЗИЯ

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.

Договор от Маастрихт
1992r.

Потреблението 
на стомана в шестте 

държави-членки 
основателки почти се удвоява 

между 1952 г. и 1962 г. и 
продължава да расте бързо 

до петролната криза от 
1973 г.

единна валута 
за ЕвропаЕ В Р О

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 най-видимият 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.

Горе вляво: Първа страница на 
черновата „Доклад на Вернер“.
Горе вдясно: PПлакат, изготвен от 
Съвета на ЕС относно въвеждането на 
еврото като „виртуална валута“ на 1 
януари 1999 г. HAEU, NDG 220; Плакат, 
създаден от Европейската комисия. 
HAEU, NDG 203.
Долу: Карикатури за еврото под 
формата на плакати. HAEU, NDG 484.

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.

Организацията ще

ОСИГУРИ СЛИВАНЕТО

и разширяването на производството
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