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2. SVĚTOVÁ VÁLKA

Po 2. světové válce se Evropa nacházela v troskách. Válka zničila města, silnice a většinu 
evropského průmyslu. V evropské ekonomice panoval naprostý chaos. Válka měla ničivé 
dopady i na obyvatelstvo: na celém světě přišlo 55 milionů lidí o život, 35 milionů bylo 
zraněno a 190 milionů lidí uprchlo z domova. Touha po míru byla silnější než kdykoli předtím. 

1950:  
SCHUMANOVA DEKLARACE
Francouzský ministr zahraničních věcí Robert 
Schuman uspořádal dne 9. května 1950 tiskovou 
konferenci. Vyzval ostatní evropské země, aby své 
zdroje uhlí a oceli využívaly společně. Doufal, že 
tato spolupráce znemožní jakoukoli budoucí 
válku, neboť uhlí a ocel jsou suroviny potřebné k 
výrobě zbraní. Mimoto byly uhlí a ocel také velmi 
důležité pro poválečnou obnovu kontinentu. 

1951: SMLOUVA O ZALOŽENÍ 
EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A 
OCELI
Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko reagovaly 
na deklaraci Roberta Schumana kladně. Těchto šest zemí podepsalo 
v roce 1951 Pařížskou smlouvu. Od roku 1952 existovalo Evropské 
společenství uhlí a oceli (ESUO). 

1979: PRVNÍ PŘÍMÉ 
VOLBY DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU
Občané Evropských společenství poprvé 
přímo volili své zástupce do Evropského 
parlamentu v červnu 1979. V té době se 
jednalo o devět zemí, jejichž občané volili 
410 poslanců Parlamentu na volební období 
1979–1984.

1986: JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT
Třicet let poté, co se země rozhodly vybudovat společný trh 
(Římské smlouvy), tento trh stále neexistoval. Podepsáním 
Jednotného evropského aktu členské státy rozhodly, že je 
třeba odstranit všechny překážky, které brání obchodu a 
volnému pohybu (podepsán byl v roce 1986  a v platnost 
vstoupil v roce 1987).

1993: OTEVŘENÉ 
HRANICE
Hranice mezi členskými státy Evropské unie 
1. ledna 1993 „zmizely“. Jednotný trh a volný 
pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu se stal 
skutečností. 

1997: AMSTERODAMSKÁ 
SMLOUVA
S výhledem na rozšíření EU směrem do východní 
Evropy se EU musela připravit na výrazný nárůst 
počtu členských států. Bylo obzvláště nutné 
reformovat rozhodovací proces: méně jednomyslně 
přijímaných rozhodnutí a více rozhodování na základě 
většinového hlasování. První pokus o tuto změnu 
přinesla Amsterodamská smlouva (podepsána v 
roce 1997, v platnosti od roku 1999). Nicméně tato 
smlouva nesplnila očekávání.

2002: ZAVEDENÍ 
EURA
Euro bylo do bankovního systému 
zavedeno v roce 1999. Euromince a 
eurobankovky ale začali lidé používat 
až 1. ledna 2002.

2004-2005: EVROPSKÁ 
ÚSTAVA
Po dvou neúspěšných pokusech o reformu EU 
byl v červnu 2004 učiněn další pokus o reformu 
v podobě evropské ústavy. Vzhledem k významu 
evropské ústavy a ke skutečnosti, že tato reforma 
používala termín „ústava“, se některé země 
rozhodly uspořádat o této otázce referendum. 

Občané Francie a Nizozemskatento dokument v 
referendu odmítli. Vzhledem k tomu, že každou 
novou smlouvu o EU musí schválit všechny 
členské státy, ústava nemohla být přijata.

2012: EU ZÍSKALA 
NOBELOVU CENU MÍRU
Cena jí byla udělena jako uznání evropskému úsilí 
o mír, usmíření, demokracii a lidská práva.

2007: LISABONSKÁ 
SMLOUVA 
Fungování orgánů EU se změnilo až díky 
Lisabonské smlouvě, která usnadnila 
rozhodování na unijní úrovni. Nová pravidla 
začala platit v prosinci 2009 a EU podle nich 
funguje dodnes.

2016: REFERENDUM VE 
SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ 
O VYSTOUPENÍ Z EU
Dne 23. června 2016 odpovídali britští 
občané a někteří další obyvatelé Spojeného 
království v referendu na tuto otázku: 
„Mělo by Spojené království zůstat členem 
Evropské unie, nebo z ní vystoupit?“. 
Pro vystoupení hlasovalo 51,9 % voličů, 
zatímco 48,1 % se vyslovilo pro setrvání. 
Následně byla zahájena jednání o jeho 
vystoupení z Evropské unie. Spojené 
království se tak stalo vůbec první zemí, 
která se rozhodla odejít. 

2020: SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 
OFICIÁLNĚ ODCHÁZÍ 
Z EU
Po třech letech jednání Spojené 
království oficiálně vystoupilo z 
Evropské unie dne 31. ledna 2020. 

2001: NICESKÁ SMLOUVA
Vzhledem k blížícímu se datu vstupu nových 
zemí do Evropské unie se v Nice uskutečnil další 
pokus o její reformu (Niceská smlouva podepsána 
roku 2001, v platnosti od roku 2003). Ani tato 
smlouva rozhodovací proces neusnadnila.  

1992: SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII – MAASTRICHTSKÁ 
SMLOUVA
Maastrichtská smlouva přinesla vedle již existující ekonomické integrace i spolupráci na politické 
úrovni. Bývalá Evropská společenství dostala nový název: Evropská unie. „Nová“ Evropská unie stála 
na třech hlavních pilířích: 
1. Ekonomická integrace: Členské státy se rozhodly posílit ekonomickou integraci a zavést 
společnou evropskou měnu: euro. 
2. Spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky.
3. Spolupráce v domácích či ve vnitřních záležitostech a v oblasti justice.

Tato smlouva byla podepsána v roce 1992 a v platnost vstoupila v roce 1993.

OD UHLÍ A OCELI KE SPOLEČNÉMU EURU A JEŠTĚ DÁLE
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1957: ŘÍMSKÉ SMLOUVY: 
SMLOUVY O EHS A EURATOMU

Oněch prvních šest zemí toužilo po ještě silnějším 
ekonomickém provázání. V roce 1957 proto podepsaly dvě 
nové smlouvy: Smlouvu o EHS a Smlouvu o Euratomu, známé 
také jako Římské smlouvy.

- Evropské hospodářské společenství (EHS): Země se 
dohodly na tom, že svá oddělená hospodářství postupně 
promění ve společný trh a začnou vytvořením celní unie. 
Tato smlouva znamenala začátek spolupráce v zemědělství, 
rybolovu a v přístavní a dopravní politice. 

- Euratom: Cílem této spolupráce v jaderné energetice byl 
společný výzkum případného civilního využití jaderné energie. 

Římské smlouvy vstoupily v platnost v roce 1958. 
Lisabonská smlouva byla podepsána 27 členskými 
státy dne 13. prosince 2007 v Lisabonu.  
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Referendum o brexitu dne 23. června 2016.
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