
Шуманова декларација 
 
 

На свету ће бити сачуван мир само ако стваралачке снаге буду сразмерне 

опасностима које му прете.  

Допринос који једна организована и витална Европа може дати цивилизацији 

неопходан је за очување мирољубивих односа. Залажући се више од двадесет година 

за  уједињену Европу, Француска је увек имала за основни циљ да служи миру. Али, 

Европа ипак није створена: избио је рат.  

Европа не може да буде створена преко ноћи и цела заједно, она ће изронити 

из конкретних достигнућа која ће пре свега омогућити фактичку солидарност. Да би 

заједница народа могла да буде створена, пре свега је потребно сузбити вековно 

непријатељство између Француске и Немачке.  

Због тога француска влада предлаже да се активност усмери на ограничено, 

али одлучујуће подручје. 

Француска влада предлаже да се целокупна француско‐немачка производња 

угља и челика подреди заједничком Врховном органу власти у оквиру организације 

којој могу да се придруже и друге европске државе.  

Спајање производње угља и челика омогућиће настанак заједничког темеља за 

развој привреде, прве фазе европске федерације, и промениће судбину земаља које су 

се дуго бавиле производњом оружја, чије су биле сталне жртве.  

Спајање производње до које ће доћи на поменути начин, створиће услове у 

којима би било какав рат између Француске и Немачке био незамислив и конкретно 

немогућ. Ова јака производна јединица отворена је за све земље које желе да јој се 

придруже и спремна да све придружене земље под истим условима снабдева 

основним елементима индустријске производње. Она ће бити солидан темељ 

економске заједнице. 

Производња ће служити целом свету, без прављења разлика и искључивања, 

ради подизања животног стандарда и као допринос мировним залагањима. Европа ће, 

са увећаним средствима, моћи да настави да остварује један од својих главних 

циљева: развој афричког континента. 



На тај начин би брзо дошло до усклађивања интереса нужних за развој 

економске заједнице и за процес удруживања међу земљама које су дуго раздвајали 

крвави сукоби.  

Предлог о уједињавању производње и о успостављању нове Високе власти, 

чије ће одлуке бити обавезујуће за Француску, Немачку и друге државе чланице, 

створиће прво конкретно језгро европског савеза које је неопходно за гарантовање 

мира.  

Да би дошло до остварења тих циљева, француска влада је спремна да отвори 

преговоре на следећим основама. 

 Заједнички Врховни орган власти требало би да у што краћем року почне да 

обавља послове из своје надлежности: модернизацију производње, побољшање 

квалитета, снабдевање француског и немачког тржишта, али и тржишта других 

држава чланица под једнаким условима, повећање заједничког извоза у друге земље, 

подизање животног стандарда радника запослених у поменутим привредним гранама. 

Због великих разлика у производним могућностима држава чланица, а у циљу 

извршавања задатака, требало би усвојити привремене мере ради испуњавања 

производног и инвестиционог плана; успоставити механизме за изједначавање цена и 

основати фонд за реорганизацију производње. Проток угља и челика међу државама 

чланицама биће ослобођен царинских дажбина и биће уједначене тарифе за 

транспорт. Тако ће се постепено стварати услови који ће сами од себе омогућити 

рационалнију поделу производње и већу продуктивност. 

За разлику од међународних картела који ограничењима и задржавањем 

високих профита теже расподели и искоришћавању националних тржишта, 

планирана организација омогућиће уједињавање тржишта и развој производње. 

Наведени принципи и обавезе биће предмет споразума који ће потписати 

појединачне државе и ратификовати га у својим парламентима. Неопходни преговори 

за прецизно одређивање мера за реализацију плана водиће се у присуству изабраног 

судије. Он ће проверавати да ли је споразум у складу са начелима; у пимеру 

нерешених несугласица, он ће одређивати које ће морати да буде прихваћено. 

Заједнички Врховни орган власти биће састављен од независних личности које ће по 

принципу једнакости предлагати владе, уз неопходни консензус; председника ће 



бирати владе; његове одлуке имаће извршну функцију у Француској, Немачкој и 

другим државама чланицама. Постојаће могућност жалбе на одлуке Врховног органа 

власти. Представник Уједињених нација у Врховном органу власти ће за рачун 

Организације уједињених нација два пута годишње припремати јавни извештај у 

којем ће образлагати деловање нове организације, с посебним нагласком на очување 

мирољубивих циљева. 

Оснивање Високе власти ни у чему неће прејудицирати својински режим  

предузећа. Приликом извршавања својих задатака, Висока власт ће узети у обзир 

надлежности додељене Међународној власти за Рурску област, као и разне обавезе 

које су наметнуте Немачкој, док буду на снази. 

 

                                                                                                      (9. мај 1950.) 


