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TOINEN MAAILMANSOTA

Eurooppa oli raunioina toisen maailmansodan jälkeen. Sota oli tuhonnut kaupunkeja, 
teitä ja suuren osan Euroopan teollisuudesta. Euroopan talous oli kaaoksessa. Myös sodan 
inhimillinen hinta oli valtava: koko maailmassa kuoli 55 miljoonaa ihmistä, 35 miljoonaa 
haavoittui ja 190 miljoonaa joutui pakenemaan kotoaan. Vaatimukset rauhasta olivat 
äänekkäämpiä kuin koskaan. 

1950:  
SCHUMANIN JULISTUS
Ranskan ulkoministeri Robert Schuman piti 
9. toukokuuta 1950 lehdistötilaisuuden. Hän 
esitti muille Euroopan maille ehdotuksen 
hiili- ja teräsvarojen yhdistämisestä. 
Koska hiili ja teräs ovat välttämättömiä 
asetuotannolle, Schuman toivoi tällaisen 
yhteistyön tekevän tulevasta sodasta 
mahdottoman. Lisäksi hiili ja teräs olivat 
hyvin tärkeitä sodanjälkeisen Euroopan 
uudelleenrakentamiselle. 

1951: EUROOPAN HIILI- JA 
TERÄSYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUS
Ranska, Saksa, Italia, Belgia, Alankomaat ja Luxemburg suhtautuivat 
myönteisesti Robert Schumanin julistukseen. Nämä kuusi maata 
allekirjoittivat perustamissopimuksen Pariisissa vuonna 1951. Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) aloitti toimintansa vuonna 1952. 

1979: EUROOPAN 
PARLAMENTIN 
ENSIMMÄISET 
VÄLITTÖMÄT VAALIT
Euroopan yhteisöjen jäsenmaiden kansalaiset 
valitsivat kesäkuussa 1979 ensimmäisen 
kerran suoraan edustajansa Euroopan 
parlamenttiin. Silloiset yhdeksän jäsenmaata 
valitsivat parlamenttiin 410 jäsentä vuosiksi 
1979–1984. 1986: EUROOPAN 

YHTENÄISASIAKIRJA
Kolme vuosikymmentä sisämarkkinoiden 
perustamispäätöksen jälkeen (Rooman sopimukset), 
päätös oli yhä toteuttamatta. Euroopan yhtenäisasiakirjalla 
(joka allekirjoitettiin vuonna 1986 ja tuli voimaan 
1987) maat päättivät poistaa kaikki kaupan ja vapaan 
liikkuvuuden esteet. 

1993: AVOIMET RAJAT
Euroopan unionin jäsenmaiden väliset 
rajat ”katosivat” 1. tammikuuta 1993. 
Sisämarkkinoista tuli totta, ja ihmiset, 
tavarat, palvelut ja pääomat voivat liikkua 
vapaasti yli rajojen. 

1997: AMSTERDAMIN 
SOPIMUS
Valmistautuminen EU:n laajentumiseen Itä-
Euroopan maihin merkitsi sitä, että EU:n oli oltava 
valmis huomattavaan jäsenmäärän kasvuun. 
Erityisen tärkeää oli uudistaa päätöksentekoa 
lieventämällä yksimielisyyden vaatimusta ja 
lisäämällä määräenemmistöpäätöksiä. Amsterdamin 
sopimus, joka allekirjoitettiin 1997 ja tuli voimaan 
1999, oli ensimmäinen yritys tähän suuntaan. 
Sopimus ei kuitenkaan vastannut odotuksia.

2002: EURON 
KÄYTTÖÖNOTTO
Euro otettiin käyttöön 
pankkitoiminnassa 1999. Eurokolikot 
ja -setelit otettiin kuitenkin käyttöön 
vasta 1. tammikuuta 2002.

2004-2005: EUROOPAN 
PERUSTUSLAKI
EU:ta oli yritetty uudistaa jo kahdesti. Kolmannella 
kerralla tätä yritettiin esittämällä Euroopan 
perustuslakia kesäkuussa 2004. Asian tärkeyden 
vuoksi ja myös sen vuoksi, että uudistuksesta 
käytettiin nimitystä ”perustuslaki”, jotkin maat 
päättivät järjestää kansanäänestyksen. 

Ranskalaiset ja hollantilaiset äänestivät uutta 
Euroopan perustuslakia vastaan. Koska kaikkien 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä jokainen uusi 
EU:n perussopimus, suunnitelma niin kutsutusta 
perustuslaista jäi hyväksymättä.

2012: EU SAA NOBELIN 
RAUHANPALKINNON
Palkinto myönnettiin tunnustuksena EU:n 
toiminnasta rauhan, sovinnon, demokratian ja 
ihmisoikeuksien puolesta.

2007: LISSABONIN 
SOPIMUS  
Lissabonin sopimuksella onnistuttiin 
muuttamaan EU:n toimielinten toimintaa. 
Unionin päätöksenteosta tuli helpompaa. 
Uudet säännöt, joiden mukaan EU yhä 
toimii, tulivat voimaan joulukuussa 2009.

2016: ISON-BRITANNIAN 
KANSANÄÄNESTYS EU-
EROSTA
Useimmille briteille ja eräille muille 
Isossa-Britanniassa asuville esitettiin 
23. kesäkuuta 2016 kysymys: ”Pitäisikö 
Ison-Britannian pysyä Euroopan unionin 
jäsenenä vai erota Euroopan unionista?” 
Äänestäjistä 51,9 prosenttia kannatti eroa 
unionista ja 48,1 prosenttia pysymistä 
jäsenenä, joten ensimmäistä kertaa 
historiassa jäsenmaa aloitti eroneuvottelut. 

2020: ISO-
BRITANNIA EROAA 
VIRALLISESTI 
EU:STA
Iso-Britannia erosi virallisesti 
Euroopan unionista 31. tammikuuta 
2020 kolmen vuoden neuvottelujen 
jälkeen. 

2001: NIZZAN SOPIMUS
Kun uusien jäsenmaiden liittymispäivä läheni, 
Nizzassa tehtiin taas yritys uudistaa EU:ta ja 
allekirjoitettiin 2001 uusi sopimus, joka tuli 
voimaan 2003. Päätöksentekoa ei kuitenkaan 
vieläkään saatu yksinkertaistettua. 

1992: SOPIMUS EUROOPAN UNIONISTA 
(MAASTRICHTIN SOPIMUS)
Maastrichtin sopimus merkitsi poliittisen yhteistyön aloittamista taloudellisen yhdentymisen 
rinnalla.
Aiempia Euroopan yhteisöjä alettiin kutsua Euroopan unioniksi. ”Uusi” Euroopan unioni muodostui 
pääasiassa kolmesta osa-alueesta (pilarista): 
1. Taloudellinen yhdentyminen: Jäsenvaltiot päättivät tehostaa taloudellista yhdentymistä ja 
ottaa käyttöön yhteisen eurooppalaisen rahan eli euron.
2. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö
3. Sisä- ja oikeusasioiden yhteistyö
Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992, ja vuonna 1993 se tuli voimaan.

HIILESTÄ JA TERÄKSESTÄ YHTEISEEN RAHAAN JA UUSIIN YHTEISTYÖMUOTOIHIN
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1957: ROOMAN SOPIMUKSET: 
EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN 
(EEC) JA EURATOMIN 
PERUSTAMISSOPIMUKSET

Ensimmäiset kuusi maata halusivat vahvistaa taloudellista 
yhdentymistä. Siksi ne allekirjoittivat vuonna 1957 kaksi 
uutta sopimusta eli EEC- ja Euratom-sopimukset (Rooman 
sopimukset).

- Euroopan talousyhteisö (EEC): Maat sopivat, että 
ne muuttaisivat erilliset taloutensa asteittain yhteis- eli 
sisämarkkinoiksi ja aloittaisivat perustamalla tulliliiton. 
Sopimus merkitsi alkua yhteistyölle maatalouden ja 
kalastuksen sekä satamien ja liikenteen alalla. 

- Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom): Yhteistyön 
tarkoituksena oli tutkia yhdessä mahdollisuuksia ydinenergian 
siviilikäyttöön. 

Rooman sopimukset tulivat voimaan vuonna 1958. 

27 jäsenmaata allekirjoitti Lissabonin sopimuksen 
Lissabonissa 13. joulukuuta 2007. 
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Ison-Britannian brexit-kansanäänestyksessä 23. kesäkuuta 
2016 käytetty äänestyslippu
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