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EUROPA W CZASACH POKOJU – POCZĄTKI WSP"ŁPRACY

Unię Europejską utwtt orzono po to, abyb położyż ć krkk es krkk wrr awaa yww myy wojnom,
wyww by uchaja ącyc myy często pomiędzyzz sąsiadującyc myy i krkk aja ami, z któryrr ch
naja straszliwszą byb ła II wojna świww atowa. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla
i Stali jednoczyz gospodarczo i politytt cznie państwtt a Europypp , byb tytt myy samymm myy
zapaa ewnww ić długotrwrr ałyłł pokój. Założyż ło ją sześć krkk ajaa ów: Belgia, Francja,
Holandia, Luku semburg, Niemcyc i Włochyhh . Lata pięćdziesiąte upuu łyłł wyy aja ą pod
znaka iem zimnej wojnynn pomiędzyz Wschodem a Zachodem. W 1956 r. na
Węgrzech czołgi radzieckie kładą krkk es protestom przeciwkww o reżimowiww
komunistytt cznemu. Rok 1957 to data utwtt orzenia na podstawaa iww e traka tatu
rzyz myy skiego Europejskiej Wspólnotytt Gospodarczej (EWG), innynn myy i słowyww
„wspólnego ryrr nyy ku”.

 

1945–1959



OKRES WZROSTU GOSPODARCZEGO

ata 60. XX wiww eku to dobryrr okrkk es dla gospodarki, międzyz innynn myy i
ze względu na likwkk iww dację ceł w handlu pomiędzyz państwtt ami
członkowskimi. KrKK aja e te postanawaa iww aja ą równww ież wspólnie
sprawaa ować kontrolę nad produku cją żyż wyy nww ości, taka byb nikomu jej
nie zabraka ło. WkW rkk ótce dzięki taka iej politytt ce pojawaa iww aja ą się nawaa et
nadwdd yww żki żyżż wyy nww ości. Maja 1968 przechodzi do historii pod znaka iem
studenckich protestów w Paryrr żu. Taka zwane „Pokolenie '68” staja e
się motorem wiww elu zmian społecznynn ch i obyb czaja owyww ch.

1960–1969



1970–1979

Dania, Irlandia i Wielka Bryrr tania przyz stępują do Unii
Europejskiej 1 stytt cznia 1973 r. powiww ększaja ąc tytt myy samymm myy liczbę
jej członków do dziewiww ęciu. W następstwtt iww e krkk ótkiej, lecz
brutalnej wojnynn arabsko-izraelskiej w październiku 1973 r.
rozpoczyz nyy a się krkk yrr zyzz s energetytt cznynn i problemymm gospodarcze w
Europie. WrWW az z obaleniem portugalskiego reżimu Salazara w
1974 r. i – rok później – śmiercią generała Franco w Hiszpanii
krkk esu dobiegajaa ą ostatnie prawaa iww cowe dydd kyy taturyrr w Europie.
Dzięki politytt ce regionalnej UE ogromne sumymm zaczyz nyy aja ą
napaa łyłł wyy ać do biedniejszyzz ch regionów, wspieraja ąc twtt orzenie
miejsc pracyc i infrff astruku turyrr . Parlament Europejski umacnia
swój wpww łyłł wyy na sprawaa yww unijne, a w 1979 r. obyb wyy atele po raz
pierwrr szyzz wyww by ieraja ą jego członków w bezpośrednich wyww byy orach.
W latach 70. nasila się walka z zanieczyz szczeniem środowiww ska.
UE przyzz jyy muje przepisys dotytt czące ochronynn środowiw ska, po raz
pierwrr szyzz wpww rowadzaja ąc pojęcie „zanieczyz szczaja ącyc płaci”.

 

CORAZ WIĘKSZA WSP"LNOTA – PIERWSZE
ROZSZERZENIE

1979 odbyb łyłł się pierwrr sze bezpośrednie
i powszechne wyww by oryrr do PE..



ZMIANA OBLICZA EUROPY – UPADEK MURU
BERLI>SKIEGO

o straja kach w stoczni gdańskiej latem 1980 r. zwiww ązek zawaa odowyww
Solidarność i jego przyz wyy ódca Lech Wałęsa urastaja ą do rangi
sys myy bolu w Europie i na świww ecie. W 1981 r. Grecja staja e się 10.
państwtt em członkowskim UE, Hiszpania i Portugalia przyz stępują
do niej pięć lat później. W 1986 r. dochodzi do podpdd isania
Jednolitego aka tu europejskiego. Jest to traka tat twtt orzącyc podstawaa yww
dla szeroko zaka rkk ojonego sześcioletniego programu, maja ącego na
celu usunięcie przeszkód dla wolnego przepłyłł wyy uww handlu w UE, a
w konsekwkk encji utwtt orzenia „jednolitego ryrr nyy ku”. WrWW az z
upuu adkdd iem muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. Europa przeżyż wyy a
prawaa dziwyww wstrząs politytt cznynn . Po raz pierwrr szyz od 28 lat otwtt iww eraja ą
się granice pomiędzyzz wschodnią i zachodnią częścią Niemiec,
które w październiku 1990 r. ponownww ie się jednoczą.

1980–1989

Upadek muru berlińskiego



EUROPA BEZ GRANIC

Upadek komunizmu w państwtt ach Europypp ?rodkdd owo-Wschodniej sprzyz jyy a zbliżeniu obyb wyy ateli sąsiadującyc ch ze sobą
krkk aja ów. W 1993 r. uku ończono proces twtt orzenia jednolitego ryrr nyy ku, w ramach którego obowiww ązują tzw. czteryrr
swobodydd , czyzz ly i swoboda przepłyłł wyy uww towarów, usług, osób i kapaa itału. W latach 90. wchodzą w żyżż cie kolejne dwdd a
traka tatytt : w 1993 r. wchodzi w żyż cie traka tat z Maastricht, a w 1999 r. – Traka tat AmAA sterdamski. Obyb wyy atele są
zainteresowani kwkk estiami ochronynn środowiww ska, a taka że współpracyc w zaka rkk esie bezpieczeństwtt a i obronynn . W 1995 r.
Unii przyz by yb wyy a trzech nowyww ch członków: Austria, Finlandia i Szwecja. Małe miasteczko w Luku semburgu daja e
nazwę uku ładowiww z Schengen, któryrr stopniowo zapaa ewnww i obyb wyy atelom możliwość podróżowania bez kontroli
paszportowyww ch na granicach. Dzięki wsparciu UE milionynn młodydd ch ludzi podejmują studia za granicą. Telefoff nynn
komórkowe i internet ułatwtt iww aja ą komunikację coraz wiww ększej liczbie osób.

1990–1999
Traka tat z Maastricht, ofiff cjalnie Traka tat o Unii Europejskiej podpdd isanynn 7

lutego 1992 w Maastricht w Holandii



DALSZY ROZW"J

Nowa wspólna waluta zaczyz nyy a obowiww ązyzz wyy ać w wiww elu krkk aja ach. W
tytt myy dziesięcioleciu coraz wiww ęcej krkk aja ów przyz jyy mie euro. Po
zamachach terroryrr stytt cznynn ch w Nowyww myy Jorku i Waszyz nyy gtonie,
data 11 wrww ześnia 2001 r. nieodłącznie kojarzyz się z „wojną z
terroryrr zmem”. KrKK aja e UE podejmują coraz ściślejszą współpracę w
walce z przestępczością. Przyzz stąpąą ienie aż 10 nowyww ch państwtt do
UE w 2004 r. uznano za krkk es podziałów politytt cznynn ch pomiędzyzz
Wschodem a Zachodem. W 2007 r. do Unii przyzz stępują Bułgaria i
RuRR munia. We wrww ześniu 2008 r. w gospodarkę świww atową uderza
krkk yrr zyz s fiff nansowyww . Wszyz stkie krkk aja e UE ratytt fiff kują traka tat lizboński,
któryrr wchodzi w żyżż cie w 2009 r. Zapaa ewnww ia on UE nowoczesne
instytt tucje i skuteczne metodydd działania.

2000–2009
Polska wchodzi do Unii Europejskiej 1 maja a 2004 roku.



DEKADA PEŁNA WYZWA>

?wiww atowyww krkk yrr zyzz s gospodarczyz silnie uderza w Europę. UE
pomaga kilku krkk aja om w trudnej sys tuacji i ustanawaa iww a tzw. unię
bankową, abyb zagwgg arantować, że banki będą bezpieczniejsze i
bardziej wiww aryrr godne. W grudniu 2012 r. Unia Europejska
otrzyz myy uje Pokojową Nagrodę Nobla. W 2013 r. do UE
przyzz stępuje 28. krkk aja – Chorwrr acja. Przeciwdziałanie zmianom
klimatu jest jednynn myy z prioryrr tetów. KrKK aja e UE postanawaa iww aja ą
ograniczać szkodliwe emisje gazów cieplarnianynn ch. W 2014 r.
odbyb wyy aja ą się wyww by oryrr do Parlamentu Europejskiego, w wyww nyy iku
któryrr ch do parlamentu trafiff a wiww ększa liczba eurosceptytt kyy ów. Po
aneksji KrKK yrr myy u przez Rosję UE ustanawaa iww a nową strategię w
dziedzinie bezpieczeństwtt a. Na Bliskim Wschodzie oraz w
różnynn ch częściach świww ata dochodzi do głosu ekstremizm
religijnynn . Prowadzi to do konflff iktów i wojen, w wyww nyy iku któryrr ch
wiww ele osób, które zmuszone są uciekać przed
niebezpieczeństwtt em, poszuku uje schronienia w Europie. UE nie
tytt ly ko stoi w obliczu dydd ly ematu, jaka zadbać o nowyww ch
przyzz by yb szów, ale równww ież jest celem kilku ataka ów
terroryrr stytt cznynn ch.2010 – DZI?

elegacja Unii Europejskiej odbiera w Oslo Pokojową
Nagrodę Nobla.



 

 

Brexit – proces opuszczania przez Wielką
Bryrr tanię struku tur Unii Europejskiej. Wielka Bryrr tania opuściła
Unię Europejską 31 stytt cznia 2020 o godz. 24:00 CET

2010 – DZI?

Wielka Bryrr tania opuszcza Unię Europejską.


