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Esse material foi feito com exclusividade para 

os alunos do EREM JT que estão se 

preparando para o ENEM, vestibulares e 

concursos públicos. 

Bons Estudos!!!!! 

 

 

União Europeia 

 

Origens 

 

   Após o fim da Segunda Guerra Mundial alguns líderes 

europeus começaram a imaginar uma maneira de 

integrar a Europa socieconomicamente de modo que, 

no futuro, as antigas rivalidades entre as nações 

europeias fossem desaparecendo e criando uma 

identidade europeia comum.  

 

Primeiro Estágio - Benelux 

 

   Ainda durante a Guerra a Bélgica (Be), Holanda (Ne), 

do inglês Netherland, e Luxemburgo resolveram integrar 

suas economias reduzindo entre si suas tarifas 

aduaneiras.1  

   A Benelux teve seu tratado assinado em 1944, 

entrando em vigor em 1948. Esta união aduaneira 

serviu como base para a criação de um novo bloco: a 

CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço).  

 

 
1 Tarifas aduaneiras são os impostos que se aplicam às 

importações e exportações de mercadorias. Tem dois 

objetivos principais: aumentar a arrecadação fiscal do 

governo e desencorajar a importação de produtos 

semelhantes fabricados em outros países, ou seja, 

proteger os fabricantes nacionais.  

 

Segundo Estágio - CECA 

 

   Criada em 1952, esse bloco econômico foi formado 

pelos países já membros da Benelux, juntamente com a 

França, Itália e Alemanha. Para muitos seria a real 

origem do que hoje chamamos de União Europeia.  

   O acordo estabelecia uma livre circulação, ou seja, 

livre de impostos, do carvão e do aço, entre os países 

membros. Esses produtos era, respectivamente, 

importantes fontes de energia e matéria-prima para 

reerguer a indústria da Europa e suas fontes estavam na 

origem de muitos conflitos e guerras no continente.  

   Um exemplo é a região alemã do Sarre, rica em cavão 

e localizada na fronteira com a França. A exploração dos 

seus recursos carboníferos poderia ser realizada 

livremente pelos dois países.  

 

Terceiro Estágio - MCE 

 

   Os países membros da CECA, vendo que o plano 

estava funcionando, resolveram lançar um projeto de 

longo prazo para uni-los ainda mais 

socioeconomicamente. É quase como se quisessem 

tornar a Europa um único país.  Em vista disso, em 1957, 

foi assinado o Tratado de Roma, e o bloco passou a se 

chamar Mercado Comum Europeu (MCE).  

   O Tratado de Roma previa gradualmente, entre os 

países membros, a livre circulação de mercadorias, 

pessoas, serviços e capitais. Com o sucesso de iniciativa, 

ao longo do tempo, outros países foram sendo 

incorporados. Foram eles:  

 

1973 – Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (Europa dos 

Nove) 

 

1981 – Grécia 

 

1986 – Portugal e Espanha 

 

1995 – Finlândia, Suécia e Áustria 



 

2004 – República  Tcheca, Eslováquia, Estônia, Letónia, 

Lituânia, Polônia, Hungria, Eslovênia, Malta e Chipre. 

 

2007 – Romênia e Bulgária 

 

2013 – Croácia 

 

Quanto Estágio - UE 

 

   Em dezembro de 1991 foi assinado na cidade 

holandesa de Maastricht, um novo tratado: oTratado de 

Maastricht. Este fixava metas para uma maior 

integração econômica e política da Europa. A partir 

dele, ainda, o bloco deixou de se chamar Mercado 

Comum Europeu e tornou-se União Europeia. 

 

 

 Dentre os principais pontos desse tratado podemos 

destacar:  

 

• A criação da figura do cidadão europeu. Os 

cidadãos dos países signatários podem morar e 

trabalhar em qualquer um desses países. Essa política 

só foi realmente posta em prática em 1995, com a 

assinatura do Acordo de Schegen. Os países membros 

do acordo aboliram os controles de fronteiras. É como 

se dentro do Brasil, nos mudássemos de estado 

(exemplo do Rio de  Janeiro para o Recife).  

   É comum, entre os países membros do acordo, o 

cidadão morar em um país e trabalhar em outro. Até o 

turista, precisará de visto e passará por um posto de 

controle ao entrar em algum país europeu do acordo, 

tendo depois disso possibilidade de viajar livremente 

entre as nações.  

   Nem todos os países da UE fazem parte do espaço de 

Schengen. Reino Unido e Irlanda optaram por não 

participar. Já por serem muito pobres e temendo uma 

migração em massa de seus cidadãos, ficaram de fora 

Croácia, Romênia, Bulgária e Chipre. Por fim, três países 

que não participam da UE mas fazem parte do Acordo 

de Schengen são: Noruega, Islândia e Suíça.  

   Esse acordo tem sido colocado em discussão por três 

motivos:  

 

- A crise econômica, que tem levado a um grande fluxo 

de imigrantes europeus dos países mais pobres do 

continente para a parte mais rica; 

 

- A questão dos refugiados africanos e asiáticos; 

 

- O medo do terrorismo. 

 

• Nesse tratado ficaram estabelecidas as metas 

para a criação de um Banco Central Europeu, com sede 

em Frankfurt (Alemanha) e de uma moeda única para 

todo o bloco: o Euro. Esta moeda entrou em circulação 

na mão das pessoas, de fato, apenas em 2002. 

   Dos 28 países membros do bloco, 19 

substituíram suas moedas nacionais pelo Euro. 

Não quiseram fazer parte da Zona do Euro o 

Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Além 

disso, outros países do bloco ainda não 

apresentam as condições exigidas para aderir à 

moeda. São eles: Bulgária, Polônia, Romênia, 

Hungria, Croácia e República Tcheca.  

 

Quinto Estágio 

 

   Compreende o Tratado de Lisboa, em 2007. É 

considerada a última grande modificação estrutural da 

União Europeia, tendo pontos que ainda estão sendo 

implementados. Dentre os principais pontos podemos 

destacar: 

 

- Ampliação do Parlamento Europeu, com mais 

atribuições e poderes; 

 

- Redução das soberanias dos Estados-nações, com o 

objetivo de em um futuro criar uma Constituição para 

toda a Europa; 

 



- Criação do cargo de Presidente do Conselho Europeu. 

Esse conselho reúne os chefes de Estado e de governo 

dos países do bloco; 

 

- A criação do cargo de Alto Representante da União 

Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de 

segurança. É escolhido pelo Conselho Europeu por um 

mandato de 5 anos; 

 

- Princípio da Solidariedade Mútua – os Estados-

membros devem apoiar-se mutuamente em caso de 

ataques terroristas, catástrofes naturais ou provocadas 

pelo homem; 

 

- Cláusula de saída – estabelece a possibilidade e as 

condições para que um país saia do bloco. Um exemplo 

recente que estamos acompanhando é a saída do Reino 

Unido (Brexit). 

 

- A importância do aquecimento global e a adoção de 

políticas que combatam as mudanças climáticas. 

 

   A uma parcela dos europeus que criticam o Tratado de 

Lisboa por aumentar o poder do bloco e diminuir a 

soberania dos Estados-membros. É como se a Europa 

caminhasse para forma uma federação de Estados, ou 

seja, a formação de um só país.  

 

Conclusão 

 


