


Orígens de la unió
-En acabar la II Guerra Mundial , Europa estava dividida i 
va  voler començar de nou amb una política comuna:

• El pla de Robert Shuman: L’economista Jean Monnet 
va idear el pla perquè Alemanya tingués bones
relacions amb els països que l’envoltaven i el control 
dels recursos de carbó i acer. Que pactat al Tractat de 
París (18 d’abril de 1951 per Benelux (França, Alemanya
i Itàlia))dona com a resultat la CECA: Comunitat
europea del Carbó i l’acer.

• Els Tractats de Roma: 25 de març 1957

- CEE: Comunitat Econòmica Europea.

- Euratom CEEA: Comunitat Europea d’Energía Atòmica.



Evolució Econòmica. La CEE 
• La CEE crea un Mercat Comú , interior i únic en el que estableix unes 

polítiques concretes sobre lliure circulació de béns , serveis, persones i 
capitals (unió duanera) que fomenta la llibertat de competència i 
desenvolupament d’unes lleis comunes per les quals es governen els
estats membres.

• Evolució de les adhesions a la unió económica europea (CEE) :

- Tractats d’adhessió entre Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit. 1973.

- Adhessió de Grècia. 1981.

- Entren Espanya i Portugal.1986.

- S’integraren els antics territoris de la República Democràtica
Alemanya a la República Federal Alemanya. 1990.

- S’han incorporat després del Tractat de Maastricht 15 estats més
formant part de la UE. 1992.



L’Acta única i 
el Tractat de la Unió Europea (TUE)
• L’Acta Única Europea. 1987

Va incorporar el principi de cohesió económica i social per 
tal que fos possible un desenvolupament equilibrat de tots
els membres.

• L’enfonsament de la Unió Soviètica:

- En la Cimera Europea de Roma , els membres europeus
tenen la voluntat de transformar la Comunitat en una Unió 
Europea donant-li més dimensión política. 1990.

• El Tractat de la Unió Europea (TUE):

- -Entra en vigor l’1 de noviembre de 1993 i va ser signat el     
7 de febrer de 1992 a Maastricht pels 12 estats que 
formaven part de la CEE.



El Tractat de Maastricht(TUE)
• Es basa en tres pilars:

Comunitat Europea, Política exterior i Seguretat comunes i 
Cooperació judicial.

• Objectius:

- Impuls al concepte de ciutadania europea (dret a circular i residir 
lliurament, dret de sufragi a les eleccions al Parlament Europeu i 
a les municipals de l’estat membre on es resideixi, dret a dirigir-
se al defensor del pobleeuropeu, dret de petició davant el 
Parlament europeu).

- Política exterior i seguretat comunes, per prendre decisions a 
nivel internacional.

- Unió económica i monetària(UEM) que porta la creació de 
l’Euro, l’any 1999 i el BCE (Banc Central Europeu), que es va 
posar en circulació l’1 de gener de 2002.



Altres Tractats

• El Tractat d’Amsterdam

Signat el 2 d’Octubre de 1997 a Amsterdam.

Va comportar: La simplificació de la presa de decisions i la 
integración de la Politíca Exterior i Seguretat Comuna sota 
un mateix paraigua. Introdueix la figura d’un alt
representant en política exterior.

• El Tractat de Niça

Signat el 26 de febrer de 2001 a la ciutat de Niça.

Va comportar la preparació de la futura ampliació de la UE, 
per la seva ampliación en l’Europa de l’Est.



Ampliacions de la UE
• Per ser membre de la UE:

- Hi ha d’haver institucions polítiques estables i democràtiques.

- Cal tenir una economía ferma i viable.

- Cal que el país candidat accepti i assumeixi com a pròpies les polítiques de 
la unió.

• La UE dels 28:

- S’incorporen Àustria, Suècia i Finlàndia (UE-15).1995

- S’incorporen Polònia, Hungría, La República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Letònia, Lituània, Malta i la part grecoxipriota de Xipre 2004

- Bulgària i Romania . 2007

- Croàcia.2013

- Queden pendents d’entrar: Turquía ,Bosnia- Hercegovina, 
Macedònia,Montenegro i Sèrbia.



Reduccions UE 27: 
BREXIT

• Brexit:

- El mot compost Brex-it: Great Britain(Gran Bretanya)  
i Exit (sortir)

- Un Referèndum convocat per David Cameron va 
decidir  d’aquesta qüestió el 23 de juny de 2016.

• L’euroescepticisme:

- Al Regne Unit sempre s’ha vist present des de la seva
incorporació a la CEE l’any 1973, però amb els anys
ha anat guanyant força mentre es formava la UE.



El Tractat de Lisboa
El 13 de desembre de 2007 la UE-27 van signar el Tractat de Lisboa, 
(excepte els Irlandesos).

- Aquest tractat está basat en una serie de normes per agilitzar i 
millorar el funcionament de les institucions Europees, per exemple:

• El nombre de diputats del europarlament és de 750 més el president.

• El Consell europeu ha de tenir un president permanent renovable 
cada 2 anys i mig. Les decisions han d’estar aprovades per  la majoria
qualificada (suport de 55% dels estats i que representin el 65% de la 
població de la UE).

• La Comisió europea es redueix als 2/3 dels estats membres.

• Reforçar la importancia de les regions d’Europa.

• Crear a l’Alt representant en política exterior.

• La lluita contra el canvi climàtic es converteix com a objectiu.



Les Institucions de la UE
• La Comisió Europea, és el govern de la Unió, es compón de 27 

comissaris, un per a cada estat membre. Es l’encarregada d’elaborar les 
propostes polítiques al Consell de Ministres i d’administrar els Fons 
comunitaris.(2009)

• El Consell de Ministres o Consell dela Unió Europea. És el principal 
òrgan legislatiu de la UE integrat per els ministres de cada estat membre. 
Té la seva seu a Brusel·les i es qui acepta o rebutja les propostes de la 
Comissió Europea. Té un president rotatori cada sis mesos.

• El Consell Europeu: Reunions de caps de govern i d’Estat amb els
ministres d’afers estrangers. Es fan en el país que té la presidencia del 
Consell. Es reuneixen per a impulsar i definir les polítiques de la Unió. Té 
un president permanent cada 2,5 anys.

• El Parlament Europeu. Representa a la ciutadania i está compost pels
representants de tots els països membres, elegits pels ciutadans de la UE 
per sufragi universal directe cada cinc anys. Els partits s’agrupen per 
tendències polítiques.Té 751 diputats i Espanya té 54 eurodiputats.

• El Tribunal de Justícia. Vetlla pel cumpliment dels Tractats.

• El Tribunal de Comptes: Controla la gestió dels pressupostos

Parlament Europeu

Tribunal de Justícia (Luxemburg)



Òrgans de la UE
• Òrgans consultius: 

-Comité econòmic i social Europeu: representa als sindicats, 
patronals, consumidors i altres.

-Comité de les Regions.

• Òrgans financers:

-Banc Europeu d’inversions: Fa prèstecs a llarg termini, però no 
subvencions.

-Fons Europeu d’inversions: Ajuda a les petites empreses.

-Banc Central Europeu: Responsable de la política monetària de 
la Unió.

• Defensor del poble: Actua entre el ciutadà i les autoritats de la UE.


