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Notatkę proszę przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 

Temat: Droga Europy do Unii Europejskiej . 

 

Przyczyny powstania idei integracji na Zachodzie Europy. 

Okrucieństwo II wojny światowej, zagrożenie ze strony komunizmu. 

Czynniki sprzyjające integracji. 

Wspólna kultura, historia, podobne wartości. 

Pomysłodawca idei jednoczenia Europy 

Francuski minister spraw zagranicznych R. Schuman, który 5 maja 1950 przedstawił 

swój plan. Ten dzień jest obchodzony jako Dzień Europy. 

Przebieg integracji europejskiej 

I etap - w roku 1951 powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWIS) 

II etap- w roku 157 powstały : Europejska Wspólnota Energii Atomowej( Euratom) 

i Europejska Wspólnota Gospodarcza  (EWG) . Państwami założycielskimi były; 

Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. 

III etap powstanie Unii Europejskiej ( UE) , nowej organizacji na mocy traktatu z Maastricht 

Zasady, na których opiera się UE 

Solidarności, jednolitości, pomocniczości. 

Symbole Unii Europejskiej: 

Flaga – na niebieskim tle jest 12 gwiazd ( liczba 12 oznacza doskonałość, całość wg. 

Starożytnej symboliki). 

Hymn- ,,Oda do radości” , autorem słów jest F. Schiller, a autorem muzyki L. von 

Bethoven. 

Autor flagi nawiązał do obrazu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej na niebieskim 

tle z 12 gwiazdami nad głową Maryi. 

Polska w Unii Europejskiej 2004r 

Polska do Unii Europejskiej została przyjęta w 2004r. Na wejście czekaliśmy 10 lat, 

musieliśmy spełnić postawione nam warunki. 

Zwolennikiem wejścia Polski do Wspólnoty był papież Jan Paweł II. 

Moment ten otworzył przed Polska i Polakami nowe możliwości.  

Pieniądze unijne – skąd są ? 

Są to składki członkowskie, zasoby własne( pieniądze z opłat celnych, środki z podatku 

wat z państw członkowskich). 

Cele Unii Europejskiej. 

Równomierny rozwój gospodarczy,                                                                                              

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. 

Niektóre problemy Unii Europejskiej. 

Dotowanie rolnictwa pochłania połowę budżetu, biurokracja, istota stosunków z USA, 

czy Unia będzie w stanie obronić swoje istnienie, problem emigrantów, zalanie rynku 

europejskiego produktami z Chin. 

PRACA DOMOWA- pomyśl,  jakie korzyści ma Polska z przystąpienia do Unii 

Europejskiej? 


