Tematyka zagadnienia do samodzielnej pracy: Unia Europejska
(temat do zrealizowania w ciągu dwóch następnych tygodni)
Treści zapisane kursywą obowiązkowo do zapisania w zeszycie, będą później sprawdzane
i podlegały ocenie!
Z lekcji dowiesz się i poznasz:
 przyczyny integracji europejskiej,
 twórców wspólnej zjednoczonej Europy.
 najważniejsze etapy integracji europejskiej.
 najważniejsze cele i zasady działania Unii Europejskiej,
 najważniejsze instytucje europejskiej i ich zadania
zagadnienia na 23.04.2020
1. Na poprzednich lekcjach poznałeś największe organizacje międzynarodowe (ONZ i NATO, a
także dowiedziałeś, do których organizacji międzynarodowych należy Polska. Na tej lekcji poznasz
prawdopodobnie najważniejszą organizację w Europie, do której należy również Polska, czyli
UNIĘ EUROPEJSKĄ.
2. Historia powstania Unii Europejskiej (UE) – I etap
Przypomnij sobie z historii, jak wyglądała Europa po zakończeniu II wojny światowej, oraz które
państwa wyszły zwycięsko z tej wojny (wykorzystaj podręcznik do historii) lub
https://www.youtube.com/watch?v=eBtLLd9T0uo
Proces integracji (zjednoczenia) europejskiej, zapoczątkowany został w niedługim czasie od
zakończenia II wojny światowej. U jego podstaw znalazły się tragiczne doświadczenia związane z
największym i najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości. W wyniku wojny
większość państw europejskich została zniszczona. Zginęły też miliony mieszkańców Europy. Po
zakończeniu II wojny światowej państwa europejskie były osłabione, szczególnie gospodarka,
infrastruktura, zasoby ludzkie. Potrzeba zaprowadzenia nowego ładu w Europie była wówczas dla
wszystkich oczywista. Dlatego podjęto decyzję odbudowy gospodarek oraz rozpoczęto tworzenie
nowego ładu politycznego, który mógł zagwarantować narodom bezpieczeństwo.
Każdy zdawał sobie sprawę, że gospodarka jest fundamentem, na którym można będzie zbudować
nowe struktury bezpieczeństwa i rozwoju w Europie. Przywódcy państw zachodnioeuropejskich
zdawali sobie też sprawę z tego, że działając w pojedynkę nie będą mogli skutecznie konkurować
politycznie i gospodarczo na arenie międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, czy Związkiem
Radzieckim. Jedynie ścisłe współdziałanie mogło dać państwom szansę na zdobycie i utrzymanie
wysokiej pozycji na arenie międzynarodowej. Niepokojące i jednocześnie mobilizujące
Europejczyków stawały się poczynania dotychczasowego sojusznika z okresu wojny, Związku
Radzieckiego, który brutalnie utwierdzał panowanie na kontrolowanym przez siebie obszarze
Europy Środkowo-Wschodniej, otwarcie propagując przy tym ideologię komunistyczną oraz
wspierając jej rozprzestrzenianie się na całym świecie.
Stany Zjednoczone Ameryki popierały w pełni plany zbudowania w powojennej Europie nowego
ładu, który zapewniłby bezpieczeństwo oraz zapobiegł na przyszłości wybuchowi nowego konfliktu

zbrojnego. Amerykańskie stanowisko podyktowane było obawami przed ekspansją Związku
Radzieckiego. Kształtował się nowy układu polityczny na świecie (Wschód-Zachód), który mógł
prowadzić do nowej, globalnej konfrontacji. Po jednej stronie znalazły się demokratyczne państwa
Zachodnie, po drugiej zaś stronie totalitarny Związek Radziecki i podporządkowane przez niego
państwa tworzące blok wschodni. Sytuacja ta zmobilizowała Europę Zachodnią do podjęcia
stanowczych działań integracyjnych. Tak rozpoczęła się droga ku zjednoczonej Europie.
Politycy wspierający proces integracji (ich sylwetki opisane w podręczniku-str. 175)
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3. Historia powstania Unii Europejskiej (UE) – II etap
Traktat Paryski
9 maja 1950 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił plan utworzenia
organizacji gospodarczej mającej na celu stworzenie podstaw produkcji i handlu węglem, stalą i
żelazem. Inicjatywa ta zapoczątkowała proces integracji gospodarczej Europy Zachodniej. Sześć
państw zachodnioeuropejskich (tzw. „szóstka europejska”) – Belgia, Holandia, Luxemburg,
Francja, Republika Federalna Niemiec oraz Włochy poparło tę propozycję i powołało do istnienia–
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Kraje wspólnie rozpoczęły produkcję tych
surowców, równocześnie handlując między sobą bez dodatkowych opłat, stosowanych wobec
krajów spoza grupy.
Ustanowienie EWWiS zachęciło zwolenników integracji europejskiej do wzmożenia działań
integracyjnych. Przystąpiono więc do tworzenia dwóch kolejnych wspólnot.
Traktaty Rzymskie
EWWiS okazały się wielkim sukcesem gospodarczym, dlatego podjęto próbę stworzenia wspólnego
rynku europejskiego (sektory: surowcowy, transportowy, rolnictwo, energetyka, zwł. atomowa).
25 marca 1957r. podpisano w Rzymie Traktaty-powołano:
•

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG),

•

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM).

W momencie wejścia w życie Traktatów Rzymskich Wspólnoty Europejskie tworzyła „szóstka
europejska” (Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy(RFN) i Włochy). Kolejne
rozszerzenia włączyły do Wspólnot pozostałe państwa zachodnioeuropejskie.
mapka – podręcznik strona 175.

Wykonaj polecenia:
1. na wydruku lub w wybranym programie zaznacz państwa, które rozpoczęły proces integracyjny!
Zdjęcie mapki lub plik prześlij na adres: michal_czarczyk@interia.pl do 29.04.2020
2. W tym samym e-mailu przyślij rozwiązania ćw. 2 i 4 z podręcznika str. 178.
koniecznie podpisz imieniem i nazwiskiem/klasa

zagadnienia na 30.04.2020
4. Historia powstania Unii Europejskiej (UE) – III etap
Traktat o Unii Europejskiej
Druga połowa lat 80-tych XX w. oraz początek kolejnej dekady były czasem, w którym doszło do
spowolnienia procesu integracyjnego. Było to związane z wydarzeniami w Europie i na świecie,
przede wszystkim zaś z upadkiem komunizmu oraz rozpadem Związku Radzieckiego. Integracja
gospodarcza Europy Zachodniej osiągnęła wprawdzie zakładane cele, nie mniej jednak polityczne
znaczenie Wspólnot na arenie międzynarodowej ciągle nie było zbyt duże. Zmiany w Europie
Środkowo-Wschodniej, „upadek muru berlińskiego” i zjednoczenie państw niemieckich (3.X.1990

r.) wymusiły poważne reformy Wspólnot Europejskich. Przełomowym wydarzeniem dla integracji
europejskiej stał się kolejny Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej.

Wszystkie organizacje zostały połączone w jedną. Do współpracy gospodarczej (tzw. I Filar)
dodano wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (II Filar) oraz wspólną politykę dot.
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (III Filar).
Zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej wyznaczono konkretne cele:

Traktat nicejski
Traktat podpisano w Nicei 26 lutego 2001 r. w celu rozszerzenia Unii Europejskiej o 12 nowych
państw: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i Cypr (bez
części tureckiej), Rumunia i Bułgaria.
Dzięki temu w 2004 Polska mogłą wstąpił w szeregi Unii Europejskiej.
Więcej na temat wstąpienia Polski do UE:
https://epodreczniki.pl/a/droga-polski-do-unii-europejskiej/D1FlUqOYj

5. Kto rządzi w UE i jak?

Wykonaj polecenia:
30.04.2020 zostanie opublikowany link do quizu, który wykonasz na ocenę.
Miłej lektury i nauki.

