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5.7
Az Európai Unió múltja és jelene

A második világháború során több mint 70 millió ember pusztult el, ennek nagyobb része (kb. 40 mil-
lió) európai áldozat volt. A megrázkódtatás nyomán sokan úgy vélték, meg kell akadályozni, hogy még 
egy világégés előfordulhasson. Ezért az államok együttműködését, a népek közti kapcsolatok fejlesz-
tését tűzték ki célul. Európa azonban nem sokkal a háborút követően kettészakadt, és megkezdődött 
a negyven évig tartó hidegháború.
1951-ben hat ország közös szén- és acéltermelését koordináló szervezet jött létre. Az együttműködés 
sikerén felbuzdulva azt egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjesztették. 1957-ben a Római Szerződés 
aláírásával létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (Közös Piacot), az Európai Unió elődjét. Ezen 
a „közös piacon” az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek is szabadon áramolhattak. A sikerek 
vonzóak voltak a többi európai ország számára is; az ezredfordulóig még kilenc ország csatlakozott az 
alapító tagokhoz. Természetesen a felvétel bizonyos feltételek teljesítésével, elfogadásával járt. 

1  Állapítsd meg a térkép segítségével, mely országok hozták létre a 
szén- és acélközösséget!

2  Beszéljétek meg, miért pont ezt a két ágazatot vonták először kö-
zös irányítás alá!

3  Mennyiben volt akadálya az európai egység kialakulásának a 
hidegháborús Európában a két különböző gazdasági-politikai-
társadalmi berendezkedés?

4  Nézz utána, hogy 2004-ben Magyarországon kívül melyik kilenc 
ország lépett be az Európai Unióba, és melyik két ország követte 
még ezeket három évvel később! 

5  Melyik ország csatlakozott – eddig – utolsóként?

Az 1989-90-ben megtörtént rendszerváltozások után megindultak az uniós csatlakozási tárgyalások tíz 
közép- és kelet-európai országgal. Jelentős gazdasági, jogi és társadalmi különbségeik/elmaradásaik 
csökkentésére több – az EU-tagállamok által finanszírozott – programot is indítottak. Ennek eredmé-
nyeképpen 2004. május 1-jén csatlakozásukkal 25-re bővült az Európai Unió tagállamainak száma.  

Az európai egység, a közös gazdaság egyik 
szimbóluma és valóságos összetartója is a 
közös valuta, az euró. A közös pénzt azon-
ban egyelőre nem minden tagállam tudta, 
akarta bevezetni, mert ezzel le kell monda-
nia saját nemzeti valutájáról. Így az Európai 
Unió 28 tagországából jelenleg csak 18 ál-
lamban hivatalos fizetőeszköz az euró. Ez az 
úgynevezett eurózóna.

A legtöbb uniós tagállamban – így Magyaror-
szágon is – a 18. életévüket betöltött polgá-
rok jogosultak a szavazásra. A kivétel Auszt-
ria, ahol a korhatár 16 év.

 Vitassátok meg, milyen érvek szólnak a fiatalabb vagy az idősebb életkori választójog mellett 
és ellen!
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Az Európai Unió legfontosabb irányító szervei: az 
Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Euró-
pai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa) és az Euró-
pai Tanács.

Az Európai Uniónak, mint a világ gazdaságilag egyik 
legjelentősebb szövetségének szembe kell néznie 
olyan globális, az egész világot érintő kihívásokkal, 
mint a bevándorlás, a fenntartható fejlődés (a kör-
nyezetszennyezés és -védelem), a szélsőségekkel 
és a terrorizmussal szembeni fellépés, és általában 
a demokrácia működésének kérdései. Az unió ve-
zetői a jövőt tekintve is nehéz döntések előtt állnak, 
hiszen a további bővítésnek és az egységesülésnek 
számos akadálya és ellenzője van Európa-szerte.

 Állapítsd meg az ábra alapján, melyek az  
Európai Unió törvényhozó, végrehajtó és 
igazságszolgáltató szervei! Melyik intéz-
mény a tagállamok érdekeinek megtestesí-
tője? Melyik intézmény tagjait választják 
meg közvetlenül a tagállamok állampol-
gárai?

Az Európai Unióban jelentős forrásokat fordítanak 
a tanulás támogatására. Fontos cél, hogy az egész 
életen át tartó tanulás mindenki számára elérhető 
lehetőség legyen. Minden évben több százezer 
fia tal külföldön való tanulását, tapasztalatszerzé-
sét támogatják. 

EURÓPAI BIZOTTSÁG kinevezfelügyel

javaslatot tesz a törvényekre  
és a költségvetésre

EURÓPAI PARLAMENT MINISZTEREK TANÁCSA

közös döntés

felügyelbíráskodik

EURÓPAI
BÍRÓSÁG

EURÓPAI
SZÁMVEVŐSZÉK

§Európai 
jog €Költségvetés

Európai Unió szervezetei felépítése

állampolgárok nemzeti 
kormányok

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az 
oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot 
is magában foglalja, több jelenleg futó programot 
(köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) 
egyesítve. Európának biztosítania kell polgárai szá-
mára a tudásalapú társadalomban szükséges ok-
tatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó 
világunkban a megújuló oktatási rendszereknek al-
kalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, 
kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés 
és a nem formális tanulás fontos tényező a munka-
helyteremtésben és Európa versenyképességének 
növelésében. Az Erasmus+ 2014 és 2020 között  
14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, kép-
zés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

 Beszéljétek meg, hogy az Erasmus+ szektorai (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttokta-
tás, ifjúság és sport) közül ki, melyik programban tudná elképzelni saját magát! Milyen program-
ban szeretnétek részt venni?

Az Európai Parlament épülete Strasbourgban (Franciaország) 




