Ден на Европа! Ден на победата. Честит Празник!
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There are no translations available.
Днес отбелязваме Деня на Европа – 9 май символизира стремежа към единство, мир и
просперитет в Общността. През 1985 година ръководителите на страните от
Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като
Ден на Европа. Датата е избрана, защото именно на нея преди 68 години се случва
нещо съдбоносно и определящо развитието на Стария континент. След Втората
световна война Европа е изправена пред истинска катастрофа – икономическа и
политическа. Лидерите на големите западни държави на Стария континент осъзнават,
че за да има развитие всяка една от тях, то трябва да стане на базата на подкрепа и
взаимопомощ, а не на съперничество и войни. Пръв желание и намерение за
обединяване на усилията декларира френският министър на външните работи Робер
Шуман точно на 9 май 1950 година. На тази дата той държи паметна реч в прочутата
Зала с часовника на Ке д’Орсе, в която призовава Франция, Германия, а и други
европейски страни, към помирение в името на просперитета на европейските нации. С
декларация, която представя пред международната преса в Париж, той призовава към
съединение. Неговото конкретно предложение е Франция и Германия, доскоро
воюващи противници в голям военен конфликт, да обединят своето производство на
въглища и стомана като първа реална стъпка към създаването на европейска
федерация. С това на практика са положени основите на днешния Европейски съюз –
съгласието от страна на други държави поставя началото на обединение на
държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на континента. На 25 март
1957 година в италианската столица Рим са подписани два договора – с единия се
създава Европейската икономическа общност, а с другия – Европейската общност за
атомна енергия „Евратом”. Те са подписани от шест страни – Белгия, Франция, Италия,
Люксембург, Холандия и Западна Германия. Днес държавите-членки на Европейския
съюз са 28 като след Брекзит ще останат 27. Миналата година на 25 март в Рим
лидерите на тези 27 държави подписаха символично нов договор, с който декларираха,
че Европейският съюз е неразделен и неделим.
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