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Evropská unie a její cíle 

Evropská unie:  

 vznik 1. 11. 1993 

 mezinárodní ekonomická organizace 

 sdružuje evropské státy 

 cílem je politická a hospodářská intergrace 
členských států 

 základním principem je princip solidarity 

 



   k dnešnímu  dni sdružuje 28 členských států 

       zdroj: http://im.novinky.cz/169/201693-top_foto1-oj5i8.jpg 



Cíle Evropské unie 

 hospodářská unie: sladění hospodářské 
politiky členských zemí a prosazení čtyř 
základních svobod 

• volný pohyb lidí 

• volný pohyb zboží 

• volný pohyb kapitálu 

• volný pohyb služeb 



  měnová unie: 

• jednotná měnová politika 

• vytvoření Evropské centrální banky 

• přijetí společné měny EURO 

zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/_banknotes.jpg 



  politická unie: 

• postoupení části suverenity členských států 
společným evropským orgánům 

• sladění zahraniční politiky  

• poskytnutí občanských práv občanům 
členských zemí na svém území 

 

Které členské státy EU zatím nepřijali EURO? 

 



Začlenění ČR do EU 

 ČR se stala členem EU společně s devíti státy  
    1. května 2004 
 o začlenění rozhodli občané v referendu 
 zapojení do evropského trhu přineslo 

hospodářství zabezpečení proti výkyvům 
světové ekonomiky 

 vstup do Schengenského prostoru usnadnil 
pohyb osob a zboží  

 vznik možnosti čerpání financí ze strukturálních 
fondů EU pro instituce a regiony 
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