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ANDRA VÄRLDSKRIGET

Europa låg i ruiner efter andra världskriget. Kriget hade förstört städer, vägar och stora 
delar av Europas industri. Europas ekonomi låg i spillror. Kriget var också förödande för 
människorna: 55 miljoner människor dödades världen över, 35 miljoner människor skadades 
och 190 miljoner människor flydde från sina hem. Ropen efter fred ljöd högre än någonsin. 

1950:  
SCHUMANDEKLARATIONEN
Den 9 maj 1950 höll den franska utrikesministern 
Robert Schuman en presskonferens. Han 
uppmanade andra europeiska länder att slå 
samman sina kol- och stålresurser. Eftersom 
kol och stål är nödvändiga komponenter i 
vapentillverkning hoppades han att samarbetet 
skulle göra framtida krig omöjliga. Dessutom var 
kol och stål mycket viktigt i återuppbyggnaden av 
kontinenten efter kriget. 

1951: FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET 
AV EUROPEISKA KOL- OCH 
STÅLGEMENSKAPEN
Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg var 
positiva till Robert Schumans deklaration. År 1951 undertecknade de 
här sex länderna Parisfördraget. Europeiska kol- och stålgemenskapen 
(EKSG) trädde i kraft 1952. 

1979: FÖRSTA 
DIREKTVALET TILL 
EUROPAPARLAMENTET
Europeiska gemenskapernas medborgare 
valde för första gången sina representanter 
till Europaparlamentet i direkta val i 
juni 1979. Det var nio länder som valde 
410 parlamentsledamöter för perioden 
1979–1984.

1986: EUROPEISKA 
ENHETSAKTEN
Trettio år efter att länderna hade beslutat att införa 
en gemensam marknad (Romfördragen) hade detta 
fortfarande inte genomförts. I den så kallade Europeiska 
enhetsakten (som undertecknades 1986 och trädde i kraft 
1987) bestämde länderna att alla hinder för handel och fri 
rörlighet måste tas bort.

1993: ÖPPNA GRÄNSER
Den 1 januari 1993 ”försvann” de inre 
gränserna mellan Europeiska unionens 
medlemsstater. Den inre marknaden med 
fri rörlighet för personer, varor, tjänster och 
kapital trädde i kraft.  

1997: 
AMSTERDAMFÖRDRAGET
Inför utvidgningen till Östeuropa måste EU 
förbereda sig på en kraftig ökning av antalet 
medlemmar. I synnerhet behövdes en reform av 
beslutsprocessen: färre enhälliga beslut och fler 
majoritetsbeslut. Det första försöket att ändra detta 
var Amsterdamfördraget (undertecknades 1997, 
trädde i kraft 1999). Dock levde fördraget inte upp 
till förväntningarna. 

2002: EURONS 
INFÖRANDE
Euron infördes i banksystemet 1999. 
Men det dröjde till den 1 januari 
2002 innan man började använda 
euromynt och eurosedlar.

2004-2005: EUROPEISKA 
KONSTITUTIONEN
Efter de två misslyckade försöken att reformera 
EU gjordes ett tredje försök med den europeiska 
konstitutionen i juni 2004. Eftersom den 
europeiska konstitutionen var så pass viktig och 
eftersom ordet ”konstitution” användes bestämde 
sig några länder för att ordna en folkomröstning. 

Medborgarna i Frankrike och Nederländerna 
röstade emot den här nya europeiska 
konstitutionen. Eftersom varje nytt EU-fördrag 
måste godkännas av varje enskilt EU-land kunde 
inte en europeisk konstitution antas. 

2012: EU FÅR NOBELS 
FREDSPRIS
Nobels fredspris var ett erkännande av det 
europeiska arbetet för fred, försoning, demokrati 
och mänskliga rättigheter.

2007: 
LISSABONFÖRDRAGET
Lissabonfördraget ändrade EU-
institutionernas sätt att arbeta. Det blev 
enklare att fatta beslut på EU-nivå. De nya 
reglerna började gälla i december 2009 
och de är fortfarande grunden för hur EU 
fungerar idag.

2016: FÖRENADE 
KUNGARIKETS 
FOLKOMRÖSTNING OM 
ATT LÄMNA EU
Den 23 juni 2016 fick de flesta brittiska 
medborgare och en del andra som var 
bosatta i Förenade kungariket svara på 
frågan: ”Bör Förenade kungariket vara kvar 
i EU eller lämna EU?” 51,9 % ville lämna 
och 48,1 % ville vara kvar. Resultatet 
innebar att man inledde förhandlingar om 
Förenade kungarikets utträde, som första 
land någonsin att lämna EU. 

2020: FÖRENADE 
KUNGARIKET 
LÄMNAR OFFICIELLT 
EU
Förenade kungariket lämnade 
officiellt EU den 31 januari 2020 
efter tre års förhandlingar. 

2001: NICEFÖRDRAGET
När de nya ländernas anslutningsdatum närmade 
sig gjordes ett andra försök att reformera 
Europeiska unionen i Nice (undertecknades 2001, 
trädde i kraft 2003). Inte heller detta fördrag 
underlättade beslutsprocessen.

1992: FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN – 
MAASTRICHTFÖRDRAGET
Maastrichtfördraget var den faktiska början på samarbetet på politisk nivå, utöver den befintliga 
ekonomiska integrationen.
Europeiska gemenskaperna fick ett nytt namn: Europeiska unionen. Den ”nya” Europeiska unionen 
bestod av tre huvudsakliga pelare: 
1. Ekonomisk integration: Medlemsstaterna beslutade sig för att utöka den ekonomiska 
integrationen och upprätta en gemensam europeisk valuta: euron. 
2. Samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitik.
3. Samarbete inom inrikesfrågor samt rättsliga frågor.
Fördraget undertecknades 1992 och trädde i kraft 1993.

FRÅN KOL OCH STÅL TILL EN GEMENSAM VALUTA OCH MYCKET MER
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1957: ROMFÖRDRAGEN: EEG- OCH 
EURATOM-FÖRDRAGEN

De första sex länderna ville ha en ännu starkare ekonomisk 
integration. Därför undertecknade de två nya fördrag 1957: 
EEG-fördraget och Euratom, som också kallas Romfördragen.

- Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG): 
Länderna kom överens om att gradvis omvandla sina separata 
ekonomier till en gemensam marknad, till att börja med genom 
en tullunion. Det här fördraget utgjorde början på samarbetet 
inom jordbruk, fiske, hamnpolitik och transportpolitik. 

- Euratom: Det här samarbetet inom kärnenergi syftade till 
gemensam forskning kring de eventuella civila tillämpningarna 
av kärnenergi. 

Romfördragen trädde i kraft 1958. 
Den 13 december 2007 undertecknades Lissabon-
fördraget av de 27 medlemsstaterna i Lissabon  © 
European Communities 2007 

Röstsedel från folkomröstningen om brexit den 23 juni 2016
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