
3

Povestea UniUnii eUroPene
Astăzi, Europa este un ținut al păcii, dar  

lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Popoare 
vecine sau chiar unele aflate la distanță unele 
de altele s-au războit între ele, mânate de 
conducători care doreau să cucerească și să 
conducă tot mai multe țări. 

La fel de adevărat este faptul că popoarele 
Bătrânului Continent s-au ajutat de multe ori 
între ele sau au creat alianțe. De exemplu, pe 
noi Franța ne-a sprijinit să înfăptuim Mica 
Unire din 1859, între Moldova și Țara Româ-
nească. Ba, putem spune că ne-a ajutat și în 
Primul Război Mondial și că a jucat un rol  
pozitiv și în desăvârșirea Marii Uniri din 1918. Iar atunci, pe tronul nostru se afla regele  
Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, care era fiul unui prinț neamț. 

Din păcate, în secolul trecut două mari încleștări militare care au început între statele din 
Europa au ajuns să cuprindă ca un incendiu întreaga lume. De aceea, s-au numit războaie 
mondiale. Au murit zeci de milioane de oameni. Ca să nu mai vorbim despre faptul că aproa-
pe întreaga planetă a avut de suferit. Peste tot vedeai ruine fumegânde, sărăcie și tristețe.

Și atunci, europenii au spus că nu mai vor să treacă niciodată prin așa ceva. Trăim pe 
același continent, avem valori comune, o istorie care ne-a adus laolaltă, prin urmare de ce 
să nu ne înțelegem? Mai ales că toți credem în aceleași lucruri, în buna vecinătate, în liber-
tate, în respectul reciproc, dar și în grija față de persoanele aflate în neputință.

Nu întâmplător, un francez – a cărui țară a fost devastată în cele două războaie mondia-
le – a venit cu o idee care a stat la baza creării Uniunii Europene. El se numea Jean Monnet 
și s-a gândit că, dacă vrem să nu mai fie război, atunci statele din Europa ar trebui să nu mai 
poată controla după bunul plac propriile industrii ale cărbunelui și oțelului. De ce? Din 
cărbune se obține energie, iar din oțel se fabrică arme. Așadar, dacă acestea ar fi conduse 
de cetățeni din mai multe state, s-ar ajunge mult mai greu la lupte. Jean Monnet i-a 
împărtășit planul prietenului său Robert Schuman. Acesta era ministru în guvernul Franței 
și a fost cucerit de idee. De aceea, a susținut-o în timpul unui celebru discurs pe care l-a 
ținut la 9 mai 1950. Un an mai târziu, Franța, Germania, Italia, Olanda, Belgia și Luxemburg 
au stabilit să își reunească industriile cărbunelui și oțelului și să formeze un club pe care 
l-au numit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Era primul pas în crearea  
Uniunii Europene. 

Mai târziu, în 1957, gândul a fost dus mai departe și a fost înființată Comunitatea Econo-
mică Europeană, căreia, în timp, i s-au alăturat alte state noi. Iar, în 1992, aceasta devenise 
deja o organizație de succes și a decis să își schimbe denumirea în Uniunea Europeană. 

La 1 ianuarie 2007, și țara noastră, România, a devenit membru al acestei familii, care 
numără în prezent nu mai puțin de 28 de state.

Pe lângă aceste state membre sunt anumite țări din Europa care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene. De exemplu, Turcia, Bosnia, fostele state Iugoslave, Albania, Kosovo. 
Deci nu trebuie să confundăm continentul Europa cu Uniunea Europeană, respectiv poziția 
geografică a țărilor cu apartenența lor la acest club numit UE.
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1. Citește cu atenție textul și răspunde la cerințe:
• Ce stat a ajutat Moldova și Țara Românească să realizeze Mica Unire?

• Ce s-a întâmplat în cele două Războaie Mondiale?

• Ce a stat la baza Uniunii Europene.

• Cine sunt cei doi oameni politici care au pus bazele Uniunii Europene?

•  Care au fost statele, care în 1951, au hotărât să își unească industria oțelului 
și a cărbunelui?

• Ce a însemnat inițial această Uniune?

• În ce an a apărut denumirea de Uniune Europeană?

• Câte state membre are Uniunea Europeană?

• Numește cinci state membre ale UE.

•  Numește 2 state care nu aparțin UE și un stat care se pregătește să iasă din UE.

2.  Notează cu A, dacă propoziția este adevărată și cu F, dacă propoziția este falsă.
•  J. Monnet a propus ca statele din Europa să nu mai poată controla  

industriile oțelului și cărbunelui. 
•  Ideea lui Monnet a fost împărtășită de R. Schuman. 
•   În 1951 România, Italia, Germania și Franța au stabilit  

să își unească industriile oțelului și cărbunelui. 
•  În 1957 a fost înființată Comunitatea Economică Europeană. 
•  La 1 ianuarie 2007, România se alătură Uniunii Europene. 
•  Albania, Kosovo, Turcia  nu sunt membre ale UE. 
•  România a devenit membru al UE de 3 ani. 
•  Moneda Uniunii Europene este euro. 

Istoria Uniunii Europene este interesantă și fascinantă. Pe lângă aceste țări care își do-
resc să facă parte din acest club, există și țări care vor să iasă din Uniune. Este cazul Regatu-
lui Unit al Marii Britanii (UK).
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Hai-HUi Prin eUroPa
Doru și Dinu vor să plece într-o excursie prin Europa. 

Chiar dacă au o hartă și o mulțime de ghiduri de călătorie, 
cei doi au mai multe difi cultăți în alegerea rutelor, a 
obiectivelor de vizitat, a duratei excursiei. Vrei să îi ajuți?

1. Citește cu atenție fi ecare enunț și răspunde prin DA sau NU.
 DA NU

•  Cel mai apropiat oraș de București este Dublin.  
•  Roma se afl ă la sud de Atena.  
•  La Paris se afl ă un monument celebru numit Turnul Eiffel.  
•  În Nordul Europei este casa lui Moș Crăciun.  
•  Praga este mai aproape de Berlin decât de Lisabona.  
•  Lisabona și Dublin sunt cele mai îndepărtate orașe de București.  
•  Pe tot teritoriul Europei putem circula liberi.  
•  Cea mai apropiată capitală de București este Budapesta.  
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