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1951
DE FÖRSTA SEX
Sex länder grundade 
den Europeiska kol- och 
stålgemenskapen och senare, år 
1957 grundades även Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och 
Euroatom: 

Frankrike, 
Tyskland, 
Italien, 
Belgien, 
Nederländerna och 
Luxembourg 

1973
DANMARK, 
IRLAND OCH 
FÖRENADE 
KUNGARIKET BLIR 
MEDLEMMAR

Europeiska ekonomiska gemenskapens 
framgång drog till sina andra 
europeiska länder. Danmark, Irland 
och Storbritannien gick med 1973. 
Samtidigt pågick förhandlingar med 
Norge, men norrmännen röstade nej till 
medlemskap i en folkomröstning. 

1981
GREKLAND 
BLIR 
MEDLEM    

Grekland hade nyligen 
lämnat en militärdiktatur 
bakom sig. Med 
Greklands medlemskap 
ville de dåvarande 
medlemsstaterna stödja 
den nya demokratin. 
Ekonomiska argument 
spelade också roll: 
Grekland var en intressant 
ny marknad.    

2004
TJECKIEN, CYPERN, 
ESTLAND, UNGERN, 
LETTLAND, LITAUEN, 
MALTA, POLEN, 
SLOVAKIEN OCH 
SLOVENIEN BLIR 
MEDLEMMAR

Den 1 maj 2004 fick EU tio nya 
medlemsstater. Det totala antalet 
medlemsstater var nu 25.

2007
RUMÄNIEN 
OCH 
BULGARIEN 
BLIR 
MEDLEMMAR

Bulgarien och Rumänien 
gick med 2007. Antalet 
medlemsstater ökade nu 
till 27. 

2020
FÖRENADE 
KUNGARIKET 
LÄMNAR EU

Förenade kungariket lämnade 
officiellt EU den 31 januari 
2020 efter tre års förhandlingar. 
Det var första gången ett land 
lämnade EU. Sedan den dagen 
har EU 27 medlemsländer.

KANDIDATLÄNDER OCH 
POTENTIELLA MEDLEMSSTATER  

Det finns just nu fem officiella kandidatländer till EU-
medlemskap. De här länderna är Albanien, Nordmakedonien, 
Montenegro, Serbien och Turkiet.
Ett kandidatland är ett land vars ansökan om medlemskap har 
accepterats för behandling. Kandidatländer får ekonomiskt, 
administrativt och tekniskt stöd för att förbereda sig på att bli 
medlemmar.

Utöver kandidatländerna finns det också ett flertal potentiella 
medlemsstater: dessa länder har officiellt meddelat att de 
vill gå med i EU, men förhandlingarna har ännu inte inletts. 
Länderna är
- Bosnien och Hercegovina, 
- Kosovo*.

* Det här namnet påverkar inte ståndpunkterna om Kosovos status och är i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och internationella 
domstolens råd om Kosovos självständighetsförklaring. 

2013
KROATIEN 
BLIR 
MEDLEM

Kroatien blev det 
28:e EU-landet. 

1995
SVERIGE, FINLAND 
OCH ÖSTERRIKE BLIR 
MEDLEMMAR
I och med att Sverige, Finland och 
Österrike blev medlemmar hade EU 
nu 15 medlemsstater. Norge gjorde 
ett andra försök till medlemskap, 
men norrmännen röstade återigen 
nej i en folkomröstning. 

1990
TYSKLANDS 
ENANDE 

Öst- och Västtyskland ville 
återigen vara ett enda land. 
De andra medlemsstaterna 
gick med på återföreningen på 
villkor att Tyskland involverade 
sig mer i det europeiska 
samarbetet, både ekonomiskt 
och politiskt. 

1989
BERLINMURENS FALL

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren. Detta historiska 
skeende var en av de avgörande händelserna som
markerade slutet för uppdelningen mellan Öst- och 
Västeuropa. De nya demokratierna i Östeuropa fick nu 
möjlighet att gå med i det europeiska samarbetet. 
År 1993 fastställde medlemsstaterna därför de villkor som 
nya medlemsstater måste uppfylla: 

- Vara ett europeiskt land (geografiskt eller historiskt).
- Vara en rättsstat.
- Ha en välfungerande marknadsekonomi. 
- Vara en stabil demokrati.
- Respektera mänskliga rättigheter. 
- Genomföra alla befintliga EU-regler och -bestämmelser, dvs. 
”unionens regelverk”.

1986
SPANIEN OCH 
PORTUGAL BLIR 
MEDLEMMAR 
Stöd till demokratier och ekonomiska 
motiv spelade också en viktig roll 
när Spanien och Portugal blev 
medlemmar. Spanien hade just 
blivit av med sin diktator Franco och 
Portugal hade också satt stopp för 
Salazars diktatur. 

1990
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