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H et Europese project startte 
met kolen en staal, maar 
breidde daarna zijn focus 

uit naar de economische sector, 
landbouw, sociale vraagstukken, milieu 
en vele andere beleidsgebieden. Een 
van de oorspronkelijke doelstellingen 
van de Europese Gemeenschappen 
was het verkleinen van de verschillen 
tussen de diverse Europese regio’s, 
door de eenheid van hun economieën 
te versterken en hun voortdurende 
ontwikkeling te verzekeren. Europese 
instellingen hebben geïnvesteerd 

in ontwikkelingsprojecten die een 
concrete voetafdruk in het landschap 
van de lidstaten hebben achtergelaten, 
en hebben een groeiend aantal 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen 
ingevoerd die  op het dagelijkse leven van 
Europese burgers van invloed zijn. Dit 
proces was niet eenvoudig en niet vooraf 
bepaald, maar heeft uiteindelijk tot een 
steeds groter wordend netwerk van 
betrekkingen tussen Europese landen 
geleid. De vraag blijft, hoeveel het tot het 
creëren van een de facto solidariteit heeft 
bijgedragen. Project van de Europese Investeringsbank (EIB) Deutsche Bundesbahn (Duitsland), 1960-1961: elektrificatie van de spoorlijn Noord-Zuidas.
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Links: Ondertekenaars van de 
Verdragen verzamelden zich in de 
tuin van de Belgische ambassade in 
Rome en bewonderden een affiche 
ter gelegenheid van het evenement: 
van links naar rechts, Paul Henri 
Spaak, Konrad Adenauer, Jean-
Charles Snoy et d’Oppuers, Joseph 
Luns en Walter Hallstein. © AP 1957 - 
Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo 
Rechts: Affiche ter gelegenheid van 
de ondertekening van de Verdragen 
van Rome. HAEU, NDG 51

Josep Borrell (ES)
voorzitter van het Europees 

Parlement 2004 - 2007. 
HAEU, INT 799  

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

Luisteren

Op 25 maart 1957 ondertekenden de 
vertegenwoordigers van België, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg, Nederland en West-
Duitsland de Verdragen van Rome 
en stichtten daarmee de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) en 
de EURATOM. In de preambule van 
het Verdrag tot oprichting van de EEG 

hebben alle ondertekenaars toegezegd 
de levens- en arbeidsomstandigheden 
van hun volkeren te verbeteren en de 
verschillen tussen de verschillende regio’s 
te verkleinen, om de economische en 
sociale vooruitgang van hun landen te 
verzekeren.

Verdragen van Rome
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Europa investeert in
REGIONALE  ONTWIKKELING

Een gemeenschappelijk

LANDBOUWBELEID 
Zorg dragen voor het 

MILIEU

Petrus Mathijsen (NL)
ambtenaar van de Europese Commissie 1977 - 1986. 
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.”
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SOCIAAL BELEID richting werknemers
Links: Plannen voor arbeiderswoningen 
opgesteld voor het huisvestingsprogramma van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
januari 1955. HAEU, CEAB 11/1666

In het midden: Verslag van de Commissie van 
de Europese Economische Gemeenschap over 
de ontwikkeling van de sociale situatie van de 
Gemeenschap, 1959.  HAEU, CM2/1959 884

Rechts: Bulletin van de Europese 
Gemeenschappen over het sociale 
actieprogramma, 1974

Links: Kaart uitgegeven door de Publicatiedienst van de 
Europese Gemeenschappen: landbouw - landgebruik en 
belangrijkste gewassen, 1962. HAEU, CRNO 80
Rechts: Studie over het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (CAP), gepubliceerd door de Academic 
Association of Economic and Commercial Sciences, 1964. 
HAEU, GR 35

Links: Poster geproduceerd door de 
Europese Commissie: Het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB): ‘Pour que les petits 
poissons deviennent grands’. HAEU, NDG 316 

Rechts: Brief van de Europese commissaris 
voor landbouw, Sicco Mansholt, aan de 

voorzitter van de Europese Commissie, Franco 
Maria Malfatti, waarin de noodzaak van een 

gemeenschappelijk milieubeleid wordt 
uitgelegd. 9 februari 1972.HAEU, GR 142

Het 
gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB), 
gelanceerd in 1962, was het 
eerste gemeenschappelijke 

beleid dat op Europees 
niveau werd 
ontwikkeld.

De Europese 
Commissie publiceerde 

het eerste Europese 
milieuactieprogramma in 1973, 
terwijl het gemeenschappelijk 

visserijbeleid eerst in de 
jaren zeventig werd 

geïntroduceerd.
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Bouw van een waterkrachtcentrale in Taloro, Sardinië 
(Italië). HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown

Bouw van een acetyleenfabriek in het zuidwesten van 
Frankrijk.  HAEU, BEI 2144 - Photo Unknown

Voedselverwerkende industrie in Moldavië. 
© European Investment Bank

Sontbrug, een verbinding tussen Zweden en 
Denemarken. © European Investment Bank

het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door 
middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij een 
FEITELIJKE SOLIDARITEIT 
als uitgangspunt zal moeten worden genomen
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