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D e Schumanverklar ing 
toonde de overtuiging dat een 
gemeenschappelijke markt 

voor kolen en staal de worstelende 
Europese economieën die na de oorlog 
op de knieën zaten, zou helpen. De 
voortdurende groei van industriële 
productie in de eerste twintig jaar 

sinds de oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal 
versterkte het doel om een bredere 
interne markt te creëren, met het oog 
op economische groei te versterken 
en handelsbarrières tussen Europese 
landen weg te nemen.
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“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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Het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, dat het 
Verdrag van Rome heeft 
gewijzigd, werd in 1992 
in Maastricht, Nederland, 
ondertekend. Voor het eerst 
werd de naam “Europese 
Unie” in een officieel verdrag 

gebruikt. Artikel B voorzag 
de weg naar de voltooiing 
van de interne markt via 
een volledige economische 
en monetaire unie, die 
zou door de invoering van 
een eenheidsmunt worden 
afgerond.
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Het staalverbruik 
in de zes oprichtende 

lidstaten is tussen 1952 en 
1962 bijna verdubbeld en bleef 
tot de oliecrisis van 1973 snel 

groeien.

een eenheidsmunt 
voor EuropaE U R O

Economische integratie heeft het leven van 
Europese burgers veranderd, aangezien de interne 
markt het vrije verkeer van goederen, kapitaal, 
diensten en arbeid garandeert. De introductie van 
de euro, die sinds 2002 in omloop is en momenteel 
door 19 landen wordt aangenomen, was het 
meest zichtbare symbool van de samevoeging 
van markten die in de Verklaring van Schuman 
wordt beoogd. Niet lang na de oprichting van 
de eurozone zette de economische en financiële 
crisis van eind jaren 2000 de euro op de proef.
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De Italiaanse 
premier Alcide De Gasperi 

behoorde tot de meest 
actieve voorstanders van de 

Europese Defensiegemeenschap. 
Het project zonk in 1954 

toen het niet door het 
Franse parlement werd 

geratificeerd.
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