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„[Европа] ще бъде изградена чрез конкретни

постижения, които първо създават

E

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
наполитиката.Еднаотпървоначалните
целинаЕвропейскитеобщностибешеда
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 държавитечленки 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.

”

ЧУВСТВО НА СОЛИДАРНОСТ
Чуй
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.”

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.

Европа инвестира в

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Чуй

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

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.
© European Investment Bank.
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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.

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

Обща

СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПОЛИТИКА
Общата
селскостопанска
политика (ОСП),
стартирала през 1962 г., е
първата обща политика,
разработена на
европейско ниво.
Ляво: Карта, публикувана от Службата за публикации на
Европейските общности: Земеделие - земеползване и
основни култури, 1962 г. HAEU, CRNO 80.
Дясно: Проучване на Oбщата селскостопанска политика
(ОСП), публикувано от Академичната асоциация за
икономически и търговски науки, 1964 г. HAEU, GR 35.

Грижа за

Европейската
комисия публикува
първата европейска програма
за действие в областта на
околната среда през 1973 г.,
докато общата политика в
областта на рибарството е
въведена за първи път
през 70-те години.

ОКОЛНАТА СРЕДА

Ляво: Плакат, изготвен от Европейската
комисия: Общата политика в областта на
рибарството (ОПОР): За да могат малките риби
да станат големи. HAEU, NDG 316.
Дясно: 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.9 February 1972. HAEU, GR 142.

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
за работниците
Ляво: Планове за настаняване на работници,
подготвени за жилищната програма на
Европейската общност за въглища и стомана,
януари 1955 г. HAEU, CEAB 11/1666.
В средата: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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