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Organizația va asigura
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eclarația Schuman a reflectat
necesitatea sprijinirii economiei
statelor occidentale, prin crearea
unei piețe comune a cărbunelui și oțelului.
Creșterea constantă a producției industriale

“

și extinderea producției

în primii 20 de ani de la crearea Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului a consolidat
obiectivul dezvoltării unei piețe interne, în
scopul creșterii economice și al eliminării
barierelor comerciale între statele europene.

Necesarul de
oțel din cele șase
state membre fondatoare
aproape s-a dublat în perioada
1952 - 1962, continuând să
crească rapid până la criza
petrolului din
1973.

Harta cu titlul Energie și siderurgie publicată de Serviciul Publicații al Comunităților Europene în 1962. HAEU, CRNO 80.
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Prototipul Lubatti al unui furnal metalurgic (Italia, iunie 1957). HAEU, BAC-004/1971 0081 – Photos: Unknown.

BEWAG, o centrală termică din Berlinul de Vest (Germania), cca.1977. HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown.

Progil-Bayer-Ugine, o fabrică chimică din Pont-de-Claix (Franța),
cca. 1970. HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo
and M. Auffray.

Muncitori de la fabrica Alfa Romeo din Pomigliano d’Arco, Italia
(cca. 1966). HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach.
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Tratatul de la Maastricht

Ascultați!
Enrique Barón Crespo (Spania)

Tratatul Uniunii Europene,
care a amendat și redenumit
Tratatul de la Roma, a fost
semnat la Maastricht (Regatul
Țărilor de Jos), în 1992. Pentru
prima dată, termenul de
„Uniunea Europeană” a

fost utilizat într-un tratat
oficial. Articolul B reglementa
modalitatea privind consolidarea
pieței interne printr-o uniune
economică și monetară, care să
fie finalizată prin introducerea
unei monede unice.

Semnarea Tratatului de la Maastricht (7 februarie 1992). © European
Communities 1992 - Source: EC - Photo: Christian Lambiotte.

Ascultați!
Herman van Rompuy (Belgia)

EURO

Președintele Consiliului European
în perioada 2009 - 2014.
HAEU, INT 885


“... responsibility and solidarity.
And we kept that approach during
the crisis, two and half years.”

Jean-Claude Trichet (Franța)
Președintele Băncii Centrale Europene în
perioada 2003 - 2011.
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.”
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President of the European
Parliament 1989 - 1992.
HAEU, INT 884

“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.”
Document de lucru al Comisiei Europene pe tema Tratatului de la Maastricht ( februarie
1992). HAEU, RS 79.

Facsimil al Tratatului de la Maastricht. HAEU.

moneda unică a
Europei
Primul plan privind
adoptarea unei monede
unice datează din 1970, când
premierul luxemburghez Pierre
Werner a prezentat un raport,
denumit ulterior Raportul
Werner, cu privire la uniunea
economică și monetară.

Integrarea economică a schimbat viața cetățenilor
europeni, deoarece Piața Unică garantează libera
circulație a bunurilor, capitalului, serviciilor și
forței de muncă. Introducerea monedei Euro,
care circulă din 2002 și este adoptată în prezent
de 19 țări, a reprezentat modelul cel mai vizibil al
fuziunii piețelor, prevăzută în Declarația Schuman.
La puțin timp de la crearea Zonei Euro, criza
economică și financiară de la sfârșitul anilor 2000
a supus moneda unică la primul său test major.
Sus - Stânga: Prima pagină a
proiectului Raportului Werner.
Fonds personnel Pierre Werner, Archives
nationales de Luxembourg.
Sus - Dreapta: Afiș al Consiliului UE privind
introducerea Euro ca “monedă virtuală” de
la 1 ianuarie 1999. HAEU, NDG 220; Afiș al
Comisiei Europene. HAEU, NDG 203.
Jos: Desene pe tema Euro în format afiș.
HAEU, NDG 484.
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