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Podwaliny pod integrację europejską

Gdzie szukać początku?



Podwaliny pod integrację europejską

• Imperium Romanum (Cesarstwo Rzymskie) 
• Chrześcijaństwo jako czynnik integrujący Europę
• Monarchia Karola Wielkiego (idea uniwersalizmu)
• Rzeczpospolita Obojga Narodów (idea federacyjna)
• System napoleoński 



Podwaliny pod integrację europejską

• Niemiecki Związek Celny (1834) 
• Strefa wolnego handlu Norwegia-Szwecja (1871)
• Skandynawska Unia Monetarna (Dania i Szwecja – 1873, 

Norwegia – 1875) 
• Unia Ekonomiczna Beneluksu (1922 rok) 



Podwaliny pod integrację europejską

Liga Narodów



Liga Narodów

• Punkt czternasty orędzia Woodrowa 
Wilsona do Kongresu – 8 stycznia 1918 
roku:
„Winno być utworzone powszechne 
zrzeszenie narodów na podstawie 
uroczystych umów celem dania wszystkim 
państwom, wielkim i małym, wzajemnych 
gwarancji niezawisłości politycznej i całości 
terytorialnej.”



Kalendarium Ligi Narodów



Powstanie

• I wojna światowa (1914-1918)
• Inicjatywa: Wilson 
• Konferencja pokojowa w Paryżu i Traktat Wersalski 



Członkowie Ligi Narodów



Cele Ligi Narodów

• Pakt zawierający 26 artykułów oraz wstęp
– Pokojowa współpraca między narodami
– Jawność stosunków międzynarodowych
– Przestrzeganie prawa międzynarodowego
– Wyrzeczenie się siły w kontaktach międzynarodowych przemocy
– Kontrolowanie wykonania małego traktatu wersalskiego



Cele Ligi Narodów

• Sankcje: możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych, 
wykluczenie z organizacji, nałożenie sankcji ekonomicznych, kar 
finansowych

• System mandatowy nad dawnymi koloniami (od A do C) 



Słabość Ligi Narodów

• Izolacjonizm Stanów Zjednoczonych
• Brak wspólnych sił zbrojnych
• Wystąpienia z Ligi: Niemcy, Japonia i Włochy
• Brak współpracy, indywidualne interesy
• System głosowania 



Koniec Ligi Narodów

Ostatnią decyzją Ligi Narodów było wykluczenie ZSRR po agresji 
na Finlandię. Później nie odbywały się już żadne posiedzenia. Liga 
przestała oficjalnie istnieć w 1946 roku. Jej majątek przejęła 
Organizacja Narodów Zjednoczonych.



Koncepcja Unii Paneuropejskiej

• Koncepcja Richarda Coudenhove-
Kalergiego 

• Stany Zjednoczone w wymiarze 
europejskim

• Kongres w Wiedniu i powołanie 
Unii Paneuropejskiej w 1926 roku 



Koncepcja Unii Paneuropejskiej

„Coudenhove-Kalergi 1922 roku zaprezentował koncepcję 
połączenia wszystkich demokratycznych państw Europy 
kontynentalnej w międzynarodowe ugrupowanie o charakterze 
związku polityczno-gospodarczego; proponował utworzenie unii 
celnej i zawarcie sojuszu obronnego, a w dalszej perspektywie —
zniesienie granic i stworzenie federacji europejskiej”



Koncepcje Aristide Brianda

• Premierem po raz pierwszy został 
wybrany 24 lipca 1909. Od tej 
pory dwadzieścia dwa razy był 
wybierany ministrem, w tym 
piętnaście na szefa dyplomacji, a 
dziesięciokrotnie mianowano go 
premierem.

• Laureat pokojowej Nagrody 
Nobla 



Konferencja w Locarno – 1925 rok

• „Konferencja nienawiści”
• Efekt – pakt reński i gwarancja granicy niemiecko-francuskiej
• sir Austen Chamberlain „Odtąd nie ma zwycięzców i 

zwyciężonych”
• 1925 roku Chamberlain, rok później Briand oraz Stresemann 

otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla



Pakt Brianda-Kelloga (Pakt paryski) - 1929

• Briand wychodzi z propozycją układu delegalizującego wojnę
• Połączenie pacyfistycznych idei – paneuropejskiej i 

amerykańskiej 
• Dwustronny pakt potępiający wojnę 



Koncepcje Aristide Brianda

„Sądzę, że pomiędzy narodami, które są geograficznie zbliżone, jak to 

ma miejsce w Europie, winien istnieć rodzaj więzi federacyjnej. 

Narody te powinny mieć możliwość nawiązania kontaktu, 

dyskutowania o swych interesach, podejmowania wspólnych 

rozstrzygnięć, co pozwoliłoby im w konkretnej sytuacji stawić czoło 

poważnym problemom, gdyby takie zaistniały” – tak przemawiał 

Briand w 1929 roku na forum Ligi Narodów.



Zadanie maturalne

1) Zaznacz, które wydarzenie nastąpiło najwcześniej, a które 
najpóźniej: 

1) Utworzenie Ligi Narodów 
2) Konferencja w Locarno 
3) Początek konferencji pokojowej w Paryżu
4) Pakt Brianda-Kelloga 



Uzupełnij zdania

• Inicjatorem utworzenia Ligi Narodów był … 
• Wygłosił on postulat jej utworzenia w przemówieniu w … roku
• Słabość Ligi Narodów była spowodowana m.in. tym, że nie 

wstąpiło do niej … . 
• Pakt paryski podpisały ze sobą … i … . 



Unia Europejska



Geneza

• Przemówienie Winstona Churchilla wygłoszone 
w Fulton w 1946 roku: 

„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła 
żelazna kurtyna, dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice 
tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, 
Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, 
wszystkie te sławne miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co 
trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej 
czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej 
i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy.”



Przesłanki integracji

• Pilna potrzeba odbudowy gospodarki 
• Obawa przed rozszerzeniem wpływów radzieckich
• Chęć przeciwdziałania silnym ruchom lewicowym 
• Nadzieja na stworzenie ładu pokojowego
• Chęć włączenia Niemiec Zachodnich w odbudowę Europy
• Dążenie do stworzenia równowagi ekonomicznej z USA



Świat po II wojnie światowej

• Plan Marshalla (1948-1952) • Rada Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej (1949 rok) 



Koncepcja Jeana Monnet’a

• 1950 rok, nawiązuje do Aristide Brianda

• „przedstawił rządowi francuskiemu propozycję podporządkowania 

francuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali wspólnemu organowi 

administracyjnemu, z możliwością włączenia do inicjatywy innych krajów 

zachodnioeuropejskich. Podstawę integracji sektorowej w ramach EWWiS 

miał stanowić węgiel kamienny, który zaspakajał wówczas aż 90% 

zapotrzebowania na energię państw założycielskich”.







Ojcowie założyciele



Po II wojnie światowej

• 1951 (1952) rok – Traktat Paryski – powstanie Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali
– Belgia
– Holandia
– Luksemburg
– Francja
– Włochy 
– RFN

• Został sformułowany na 50 lat i stracił moc w 2002 roku.



Traktat Paryski

• Celem przyświecającym tej inicjatywie było zapewnienie 
pokoju między krajami Europy i stworzenie możliwości 
współpracy instytucjonalnej, na zasadach równości, między 
zwyciężonymi i zwycięskimi krajami po II wojnie światowej.

• Stworzenie wspólnego rynku węgla, żelaza i stali państw 
członkowskich, modernizację tych gałęzi gospodarki, a także 
skoordynowane oddziaływanie na ceny ich wyrobów



Traktat Paryski

• Cel Wspólnoty to przyczynienie się do rozwoju gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia oraz podnoszenia stopy życiowej w 
państwach członkowskich przez utworzenie wspólnego rynku 
(na zasadach określonych w art. 4). Ma to nastąpić zgodnie z 
kierunkiem rozwoju całokształtu gospodarki tych państw. 

• Powstanie pierwszej organizacji PONADNARODOWEJ!



Próby utworzenia EWO i EWP

• EWO – Europejska Wspólnota Obronna – miał chronić państwa 
Europy Zachodniej przed agresją, podpisano w 1952 roku, ale 
jego ratyfikację w 1954 roku odrzuciło Zgromadzenie 
Narodowe Francji 

• EWP – Europejska Wspólnota Polityczna – miałaby w sobie 
łączyć EWWiS oraz EWO



Po II wojnie światowej

• 1957 (1958) – Traktaty rzymskie:

Europejska 
Wspólnota 
Gospodarcza - EWG

Europejska 
Wspólnota Energii 
Atomowej -
EURATOM



Zadania EWG

„Najważniejsze zadania EWG zostały określone w art. 2 traktatu. Stały 

się nimi: ustanowienie wspólnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk 

gospodarczych Państw Członkowskich, popieranie w całej Wspólnocie 

harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, a także stałego i 

zrównoważonego wzrostu, zwiększonej stabilności, przyspieszonego 

podwyższania poziomu życia oraz ściślejszych związków między 

państwami członkowskimi”



EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza

• 1957 rok
• tworzenie unii celnej,
• powstanie wspólnego rynku;
• realizacja wspólnych polityk, np. rolnej, handlowej, 

transportowej.



EURATOM – Europejska Wspólnota Energii 
Atomowej

• 1957 rok 
• tworzenie i rozwój europejskiego przemysłu jądrowego
• rozwój badań naukowych, wprowadzenie ułatwień 

inwestycyjnych,
• zaopatrzenia w surowce; swobodny przepływ kapitału,
• stworzenie wspólnych zakładów produkcyjnych



I rozszerzenie

• 1973 rok – 3 nowych członków UE:
– Wielka Brytania 
– Irlandia
– Dania

• Nowe zasady polityki społecznej i polityki ochrony środowiska
• 1975 rok – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Casus Norwegii

• Do wspólnoty miała również dołączyć Norwegia. 
• Referendum w Norwegii – odrzucono. 
• 1972 - 53,7% norweskich respondentów opowiedziało się za 

odrzuceniem członkostwa.
• 1994 - 52,2% obywateli.



Casus Wielkiej Brytanii

• Niechętnie nastawieni do Traktatów Paryskiego i Rzymskich 
• Dostrzegają szybszy rozwój EWG niż Wielkiej Brytanii 
• 1961 rok – wniosek o przyjęcie – weto Francji 
• 1967 rok – kolejny wniosek o przyjęcie – weto Francji 
• Negocjacje od 1970 roku zakończone sukcesem 



Wybory do PE i rozszerzenia

• 1979 rok – I bezpośrednie wybory do Parlamentu 
Europejskiego 

• 1981 rok – Grecja wstępuje do wspólnoty 
• 1986 rok – Hiszpania i Portugalia wstępują do wspólnoty



Jednolity Akt Europejski - JAE

• Recesja gospodarcza w latach 80. powoduje falę 
eurosceptyzmu

• Wydana zostaje Biała Księga, w której przedstawiony zostaje 
harmonogram całkowitego wdrożenia rynku wewnętrznego do 
1993 roku 

• Ten cel zostaje zapisany w JAE – podpisany w 1986 roku (w 
życie wchodzi w 1987 roku). 



Jednolity Akt Europejski:

• rozszerzenie uprawnień EWG w niektórych obszarach (takich 
jak polityka społeczna, badania naukowe i ochrona 
środowiska),

• ustanowienie jednolitego rynku do końca 1992 r.,





Zmiany w Europie

• Połączenie Niemiec
• Rozpad ZSRR
• Koniec zimnej wojny i podziałów w Europie
• Negocjacje przed Maastricht 



Początek UE – Traktat z Maastricht

• 1993 – Traktat o UE wchodzi w życie 



Traktat z Maastricht

Zmiana nazwy z EWG na Wspólnoty Europejskie

Postanowienia: 

• „osiągnięcie zrównoważonego i trwałego postępu społeczno-gospodarczego, głównie poprzez 

stworzenie obszaru pozbawionego granic wewnętrznych, wzmacnianie spójności społecznej i 

ekonomicznej, a także ustanowienie unii ekonomicznej i walutowej, docelowo ze wspólną walutą;

• potwierdzenie własnej tożsamości na arenie międzynarodowej za sprawą realizacji wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, która obejmuje również kształtowanie wspólnej polityki obronnej, 

mogącej doprowadzić do wspólnej obrony”



• „rozwijanie bliskiej współpracy w zakresie wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

• wzmocnienie ochrony interesów i praw obywateli państw 

członkowskich poprzez prowadzenie obywatelstwa UE;

• pełne zachowanie i rozbudowa tego co stanowi dorobek 

Wspólnoty”



Kolejne rozszerzenia i euro

• 1995 – do UE wchodzą 3 kolejne kraje: 
– Austria
– Szwecja
– Finlandia 



Kolejne dwa traktaty

• Traktat amsterdamski z 1997 roku (wszedł w życie w 1999): 
– Traktat zmienił w niewielkim stopniu niektóre zapisy z traktatu z 

Maastricht z 1993 roku np. liczebność PE

• Traktat nicejski z 2001 roku (wszedł w życie w 2003 roku) 
– Przygotowywał UE na największe rozszerzenie w historii



Największe rozszerzenie w historii UE

• 2004 – największe rozszerzenie w historii wspólnoty – 10 
państw: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Łotwa, Litwa, 
Słowenia, Malta i Cypr 

• 2007 – do UE wstępują Rumunia i Bułgaria
• 2013 – Chorwacja 



Strefa euro

• Plan stworzenia wspólnej waluty, który urzeczywistnia się 1 
stycznia 2002 roku. W 12 państwach stara waluta zostaje 
zastąpiona przez euro. 





Traktat konstytucyjny
Próby stworzenia Konstytucji UE

„Konstytucja dla Europy miała jednym tekstem zastąpić wszystkie dotychczasowe traktaty. Podzielono ją 

na cztery części. Pierwsza określała

podstawowe przepisy definiujące UE – jej cele, instytucje, uprawnienia oraz proces decyzyjny. Zawarto w 

niej również zapisy dotyczące kwestii obywatelstwa, symboli, życia demokratycznego oraz finansów 

organizacji. W części drugiej znalazła się Karta Praw Podstawowych, która gwarantuje m.in. 

poszanowanie godności ludzkiej, prawo do życia, wolność myśli, sumienia i wyznania oraz prawo do 

nauki i własności. Trzecia część Konstytucji opisuje polityki unijne oraz działania zewnętrzne i 

wewnętrzne. W ostatniej części zawarto natomiast postanowienia końcowe”



Traktat konstytucyjny

• 2004 – Rzym – podpisanie traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy 

• Ratyfikacja miała zakończyć się w 2006 roku (referendum lub 
decyzja parlamentu narodowego) 

• Weto obywateli Holandii oraz Francji 
• Fiasko Konstytucji dla Europy 



Traktat Lizboński – 2007 (2009)

• Rozszerzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego
– Nowe uprawnienia ustawodawcze
– Prawo wyboru szefa Komisji Europejskiej
– 40 nowych dziedzin (np. rolnictwo, bezpieczeństwo energetyczne) 
– Prawo odrzucania umów międzynarodowych przez członków PE 

(ACTA) 



Traktat Lizboński 2007 (2009)

• Dołączono do niego Kartę Praw Podstawowych. 





Znajdź błąd

• Traktat Paryski jest obowiązującym Traktatem  UE 
• Europejska Wspólnota Obronna istniała przez 10 lat 
• EWG powstało na mocy traktatu amsterdamskiego 
• EURATOM powstał wraz z EWWiS
• Konstytucja UE została przyjęta 
• Traktat z Maastricht miał przygotować UE na największe 

rozszerzenie w historii. 



Z jakiego kraju są ci politycy?

• Konrad Adenauer
• Simone Veil 
• Robert Schuman 
• Alcide de Gasperi 
• Aristide Briand 
• Gustaw Stresemann 
• Frank Kellogg
• Austen Chamberlain 



Temat wypracowania

Opisz proces integracji współczesnej Unii Europejskiej. Skup się 
na wydarzeniach, które miały miejsce od czasu zakończenia II 
wojny światowej do podpisania traktatu w Maastricht. Zwróć 
uwagę na przyczyny integracji europejskiej i najważniejsze 
traktaty. Zwróć uwagę również na rozszerzenia organizacji o 
kolejne państwa. 



Źródło 1



Źródło 2



Źródło 3 – fragment Traktatu Rzymskiego ustanawiającego EWG



UE w czasie pandemii



Nowy plan Marshalla

• „Jako pierwszy zareagował Europejski Bank Centralny (EBC), 
ogłaszając rozłożony do końca 2020 r. program skupu aktywów 
sektora publicznego i prywatnego na kwotę 750 mld euro.” 

• „Komisja Europejska (KE), która za zgodą parlamentu 
przekierowała niewykorzystane dotychczas środki z funduszy 
spójności na walkę z pandemią i jej skutkami. Państwa 
członkowskie mogą je wedle uznania przesuwać i zostały 
zwolnione z wnoszenia wkładów własnych.”



Nowy plan Marshalla

• „KE zawiesiła też standard ustanawiający górną granicę długu 
publicznego na poziomie 60 proc. PKB i deficytu budżetowego 
na poziomie 3 proc. PKB. W ten sposób kraje unijne mogą 
poszerzyć swoje przestrzenie fiskalne i zaprojektować tarcze 
antykryzysowe”



Nowy plan Marshalla

• „Leyen, forsująca pomysł skrojenia wieloletnich ram budżetowych 
na miarę nowego planu Marshalla. Dotychczas uzgodniono 
paneuropejski pakiet pomocowy w wysokości 540 mld euro, który 
wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r. i zawiera trzy składowe: 240 mld 
euro (2 proc. PKB krajów strefy euro) z Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności w formie linii kredytowych na pokrycie kosztów opieki 
zdrowotnej i profilaktyki przeciw COVID-19; 200 mld euro 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pożyczki dla firm 
z sektora MŚP; 100 mld euro ze środków KE w ramach nowo 
utworzonego programu SURE na ochronę miejsc pracy.”



Nowy plan Marshalla

• Link: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-
finansowe/bankowosc/nowy-plan-marshalla-dla-europy/


