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Tранснацижонална промяна 
 
Европейският съюз, общност на мира 
 
T  302/1 „Европейската общност за въглища и стомана“ (металургичен съюз) като основа за 
Европейския съюз 
 
Френският външен министър Роберт Шуман прочита на 9 май, 1950 год. декларация на 
правителството, в която оповестява плана на картела на немската и френската въгледобивна и 
стоманена продукция, свързана с предложение към други държави да се присъединят към този 
картел: 
 
Между другото Шуман казва: "Обединението на европейските нации изисква да се сложи край на 
вековното противоречие между Франция и Германия. Предприетата акция трябва да се обърне на 
първо място към Франция и Германия. В тази връзка френското правителство предлага акцията да 
се насочи към ограничен, но решаващ пункт. Пправителството  предлага общността на френско-
немската продукция на въглища и стомана да се подчини на общия висш авторитет на една 
организация, която да е отворена за взаимодействие с други държави в Европа. Сливането на 
продукцията на въглища и стомана ще осигури веднага учредяването на обща база за икономическо 
развитие като първи етап на европейската федерация и ще промени съдбата на тези области, 
които дълго време бяха посветени на производството на военни материали, жертва на които след 
това станаха те самите. Солидарността в производството, която ще се установи по този начин, 
ще покаже, че всяка война между Франция и Германия е не само немислима, но и невъзможна в 
материално отношение. Създаването на тази мощна единица на производство, открита за всички 
държави, които искат да вземат участие в нея и която принуждава всички държави, които се 
обединяват в нея, да доставят основните елементи за производството при равни условия, 
щеположи истинските основи за тяхното икономическо обединение. Това производство ще бъде 
предложено за обединението на света без разлика и изключение, за да се повиши жизненият 
стандарт и ще допринесе за прогреса в работата и за мира. Европа ще може с увеличени средства 
да предприеме реализацията на една от най-съществените си задачи, а именно развитието на 
Африканския континент. По този начин се осъществява просто и ясно сливането на интересите, 
което е необходимо за създаването на икономическа общност и поставя фермента на една много 
по-голяма и дълбока общност между държави, които дълго време са се противопоставяли в кървави 
битки. Чрез сливането на тези базисни продукции и създаването на нови висши органи на властта, 
на чиито решения се подчиняват Франция, Германия и държавите, които вземат участие, това 
предложение ще осъществи първите конкретни етапи на европейската федерация, която ще бъде 
необходима за запазването на мира.“(ЗИГЛЕР, 1961, стр.41) 
 
Т  302/2    Поуките от европейската история   
 
Извадка от речта на полския външен министър Владислав Бартосчевски: 
 
“Много държави и народи в Европа (въпреки че за съжаление не всички) много добре 
разбраха, че трябва да се вземат поуки от историята, преди всичко от опита, че никоя 
идея на омраза или империалистическо високомерие не си заслужава.  Оповестяването или 
трайното практикуване на принципите на расизъм, омраза към народи, вяра или класа, 
както и изобщо омраза на някакви групи към други хора, води до задъненаа улица.“ И в 
заключение:  „Ние всички принадлежим към една културен кръг, чийто етични понятия най-
съществено са характеризирани от християнството или други монотеистични религии.  
Ние вземаме под внимание демокрацията и човешките права. Шовинизмът,, националната 
мания за величие, ксенофобията, националният егоизъм достатъчно често са засягали  
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европейците. Конструкцията на Европейския съюз ни дава възможността да не се 
изкушаваме повече. Още сега на преден план за много хора стои чувството на европейска 
общност. Запазването на европейския ценностен ред едновременно с това е най-важната 
предпоставка за мира на континента.“ (цитирано от:  ТИДЕ, 2000, стр.121)  
 
T  302/3 Европейската сигурност е задача на общността 
 
На 24.10.1950 год. Френското национално събрание одобрява плана на министър-президента Рене 
Плевен за създаването на европейска общност за защита с обща европейска армия.  
  
В декларацията на правителството между другото се казва.: "Френското правителство предлага 
създаването на европейска армия за обща защита, която ще бъде свързана с политическите 
институции на обединена Европа. Това предложение бе внушено непосредствено от препоръката на 
Консултативното събрание на Европейския съвет на 11.08.1950 год. Съставянето на европейска 
армия не бива да се получи просто от обединяването на национални милитаристични единици, 
което в действителност не би било нищо друго освен коалиция от стар тип. На една неделимо обща 
задача могат  да съответстват само общи организми. Армия на обединена Европа, която е 
съставена от мъже от различни нации, би трябвало да осъществи в рамките на възможното едно 
цялостно сливане на мъже и материали, което ще следва от единен политически и милитаристичен 
европейски авторитет. Би следвало да се избере от участващите правителства един министър на 
отбраната и той да бъде отговорен според установените наредби пред депутатите в парламента 
и Европейското събрание." (ЗИГЛЕР, 1961, стр. 47) 
 
T  302/4 Член 40 (41*) на „Конституция за Европа“. Особени разпоредби за провеждане на 
обща политика засигурност и отбрана 
 
"(1) Общата политика за сигурност и отбрана е интегрираща съставна част от общата външна и 
отбранителна политика. Тя подсигурява на съюза цивилни и военни средства за подкрепа при 
операции. До тях съюзът може да прибегне при мисии извън него за осигуряване на мира, 
предпазване от конфликти и укрепване на интернационалната сигурност съгласно основните 
принципи  на Хартата на обединените нации. Той осъществява тези задачи с помощта на силите, 
предоставени от страните-членки. 
(2) Съвместната политика за сигурност и отбрана обхваща постепенното установяване на една 
обща за съюза отбранителна политика. Тя ще доведе до съвместна защита, щом Европейският 
съвет единодушно реши това. Той препоръчва в този случай на държавите-членки да обнародват за 
тази цел решение съгласно конституционните наредби. 
Съгласно този член политиката на съюза не се основава на особения характер на сигурността и 
отбраната на определени държави-членки; той съблюдава задълженията на определени държави-
членки, които осъществяват своята съвместна отбрана в НАТО възоснова на 
Северноатлантическия пакт и е съвместима с установената в онези рамки съвместна политика за 
сигурност и отбрана. 
(3)  Държавите-членки предоставят на съюза за осъществяването на съвместната политика за 
сигурност и отбрана цивилни и военни сили като принос за осъществяването на поставените от 
Министерския съвет цели. Държавите, които помежду си образуват мултинационални въоръжени 
сили, могат да предоставят и тях за съвместната политика за сигурност и отбрана.  
Държавите-членки се задължават да усъвършенстват стъпка по стъпка своите военни 
потенциали. Уредена е една европейска институция за въоръжаване, изследване и военен потенциал, 
чиято задача е да издирва оперативната потребност и да насърчава мерките за покриване на 
нуждите, да допринася за установяване на мерките за подсилването на индустриалните и 
технологични основи на отбранителния сектор и при случай да осъществи тези мерки, да участва в 
установяването на една европейска политика в областта на въоръжените сили, както и да 
подкрепи Министерския съвет при обсъждането на усъвършенстването на военния потенциал.“  
(БЕРГ, КАМПФЕР,  2004, стр. 36) 
 

*Art. 41 in der endgültigen Fassung vom 29. Oktober 2004 
___________________________________________________ 
Преведено от немски от Иванка Речникова 


