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SEGONA GUERRA MUNDIAL 

Europa estava en ruïnes després de la Segona Guerra Mundial. La guerra va destruir ciutats, 
carreteres i gran part de la indústria del continent. L’economia d’Europa estava en ruïnes. La 
guerra també va ser devastadora a nivell humà: 55 milions de persones van perdre la vida en 
tot el món, 35 milions de persones van resultar ferides i 190 milions de persones van fugir de 
les seues cases. El clam per la pau era més fort que mai.

1950:  
DECLARACIÓ SCHUMAN 
Schuman, va celebrar una conferència de 
premsa. Va demanar a altres països europeus 
que posaren en comú els recursos del carbó 
i de l’acer. Com que el carbó i l’acer eren 
components necessaris per a la producció 
d’armes, esperava que aquesta cooperació 
impossibilitara una futura guerra. A més, el 
carbó i l’acer també eren molt importants 
per a reconstruir el continent després de la 
guerra. 

1951: TRACTAT CONSTITUTIU DE LA 
COMUNITAT EUROPEA DEL CARBÓ I DE 
L’ACER 
França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg van 
reaccionar positivament a la declaració de Robert Schuman. Aquests sis 
països van signar el Tractat de París en 1951. La Comunitat Europea del 
Carbó i de l’Acer (CECA) va entrar en vigor en 1952.

1979: PRIMERES 
ELECCIONS DIRECTES AL 
PARLAMENT EUROPEU 
Els ciutadans de les Comunitats Europees van 
elegir directament els seus representants en 
el Parlament Europeu per primera vegada 
al juny de 1979. En aquella època hi havia 
nou països, que van elegir 410 diputats al 
Parlament per al període 1979-1984.

1986: L’ACTA ÚNICA EUROPEA 
Trenta anys després que els països decidiren establir un 
mercat comú (els Tractats de Roma), aquest seguia sense 
entrar en vigor. Amb l’Acta Única Europea, els Estats 
membres van decidir que s’havien d’eliminar tots els 
obstacles al comerç i a la lliure circulació (es va firmar en 
1986 i va entrar en vigor en 1987). 

1993: OBERTURA DE LES 
FRONTERES 
L’1 de gener de 1993 les fronteres interiors 
dels Estats membres de la Unió «van 
desaparéixer». Va entrar en vigor el mercat 
únic, que garanteix la lliure circulació de 
persones, béns, servicis i capitals. 

1997: TRACTAT D’AMSTERDAM 
Con la perspectiva de la ampliación de la Unión Amb 
la perspectiva de l’ampliació de la Unió Europea cap 
a l’est d’Europa, la UE necessitava estar preparada 
per a un augment significatiu del nombre d’Estats 
membres. Era especialment necessària una reforma 
del procés decisori: menys decisions per unanimitat 
i més per majoria de vots. El primer intent de 
modificació va ser el Tractat d’Amsterdam (firmat en 
1997, en vigor en 1999). No obstant això, el tractat 
no va estar a l’altura d’aquesta expectativa.

2002:INTRODUCCIÓ 
DE L’EURO 
L’euro es va introduir en el sistema 
bancari en 1999. No obstant això, no 
es van començar a usar monedes i 
bitllets d’euro fins a l’1 de gener de 
2002.

2004-2005: LA CONSTITUCIÓ 
EUROPEA 
Després dels dos intents fallits de reformar la Unió, 
al juny de 2004 es va fer un tercer intent amb la 
Constitució Europea. A causa de la importància 
de la Constitució Europea i també al fet que 
s’utilitzava la paraula «constitució», alguns països 
van decidir organitzar un referèndum. 

La població de França i dels Països Baixos va 
votar en contra d’aquesta nova «Constitució per 
a Europa». Pel fet que cada nou Tractat de la UE 
ha de ser aprovat per tots els Estats membres, la 
Constitució no va poder adoptar-se.

2012: LA UE GUANYA EL 
PREMI NOBEL DE LA PAU
Es va concedir aquest premi a la UE en 
reconeixement dels seus esforços en favor de 
la pau, la reconciliació, la democràcia i els drets 
humans.

2007: TRACTAT DE 
LISBOA 
El Tractat de Lisboa va canviar amb èxit la 
manera de funcionar de les institucions de 
la UE. Prendre decisions a escala europea 
es va fer més fàcil. Les noves normatives 
van entrar en vigor al desembre de 2009, 
i encara determinen la manera en què 
funciona la UE.

2016: EL REFERÈNDUM 
BRITÀNIC SOBRE LA 
RETIRADA DE LA UE 
El 23 de juny de 2016, a la majoria dels 
ciutadans del Regne Unit se’ls va plantejar 
la pregunta següent: «El país hauria de 
continuar pertanyent a la Unió Europea o 
hauria d’eixir-se’n?». Un 51,9% va votar 
a favor d’eixir-se’n i un 48,1% va votar a 
favor de seguir, cosa que va donar lloc a les 
negociacions per a la seua retirada de la 
Unió Europea i va fer que es convertira en 
el primer país a abandonar-la.

2020: EL REGNE 
UNIT ES RETIRA 
OFICIALMENT DE LA 
UE 
El Regne Unit es va retirar 
oficialment de la Unió Europea el 31 
de gener de 2020, després de tres 
anys de negociacions.

2001: TRACTAT DE NIÇA 
A mesura que s’acostava la data de l’adhesió dels 
nous països, es va fer un segon intent de reforma 
de la Unió Europea amb el Tractat de Niça (firmat 
en 2001, en vigor en 2003). Tampoc va aconseguir 
facilitar la presa de decisions.

1992: TRACTAT DE LA UNIÓ EUROPEA – TRACTAT DE 
MAASTRICHT 
El Tractat de Maastricht va marcar l’inici real de la cooperació a nivell polític, juntament amb la 
integració econòmica existent. Es va donar un nou nom a les antigues Comunitats Europees: la 
Unió Europea. La «nova» Unió Europea constava de tres pilars principals: 

1. Integració econòmica: els Estats membres van decidir reforçar la integració econòmica i 
establir una moneda europea comuna: l’euro.
2. Cooperació en matèria de política exterior i de seguretat. 
3. Cooperació en matèria d’assumptes  d’interior i justícia.
Aquest tractat es va firmar en 1992 i va entrar en vigor en 1993.

DEL CARBÓ I L’ACER A UNA MONEDA COMUNA, L’EURO
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1957: TRACTATS DE ROMA: 
TRACTATS CEE I EURATOM 

Els sis primers països volien una integració econòmica encara 
més forta. Per tant, van firmar dos nous tractats en 1957: el 
Tractat CEE i el Tractat Euratom, també coneguts com els 
Tractats de Roma.

- Comunitat Econòmica Europea (CEE): els països van 
acordar fusionar gradualment les seues economies separades 
en un mercat comú, començant per una unió duanera. 
Aquest tractat va marcar l’inici de la cooperació en matèria 
d’agricultura, pesca, política portuària i política de transport. 

- Euratom: aquesta cooperació en matèria d’energia nuclear 
tenia com a objectiu la investigació conjunta de possibles 
aplicacions civils de l’energia nuclear. 

Els Tractats de Roma van entrar en vigor en 1958. El 13 de desembre de 2007, el Tractat de Lisboa va ser 
firmat pels 27 Estats membres a Lisboa © European 
Communities, 2007
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