Europska unija

Europska unija (kratica EU), ekonomska je i politička unija tj. zajednica europskih država.
Nastala je 1951. godine dogovorom između 6 država: Francuske, Njemačke, Italije,
Nizozemske, Belgije i Luksemburga. Prvobitno je zamišljena kao zajednica slobodne trgovine
zemalja članica, ali je s vremenom izrasla u nešto što nalikuje državi.
Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenoga 1993. godine stupanjem na snagu
Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta).
Europska unija danas ima 27 država članica i prostire se na 4 233 255.3 km², a ima oko 450
milijuna stanovnika. Po brojci stanovnika bila bi treća najmnogoljudnija zajednica na svijetu,
iza Kine i Indije, a ispred SAD-a.
Hrvatska je postala članicom EU prije 7 godina, 1. srpnja 2013. godine.
Službenih jezika je čak 24 (među kojima i hrvatski jezik).
Europskom unijom predsjeda Europsko vijeće u Bruxellesu, glavnom gradu Belgije, zatim
Europska komisija, također u Bruxellesu, te Europski parlament u Strasbourgu i opet u
Bruxellesu. Zemlje članice predsjedaju europskim vijećem na mandat od 6 mjeseci, ove godine
je Hrvatska predsjedala prvih 6 mjeseci, a trenutnu tu dužnost obavlja Njemačka, inače
najmnogoljudnija i, uz Francusku, najutjecajnija zemlja članica.
Novčana valuta u Europskoj uniji je euro, ali 8 država članica još uvijek imaju svoje nacionalne
valute, to su: Hrvatska, Bugarska, Češka, Danska, Poljska, Mađarska, Rumunjska i Švedska.
Europska središnja banka nalazi se u njemačkom gradu Frankfurtu, inače glavnom europskom
bankarskom i financijskom središtu.
Gledajući po bogatstvu i gospodarskom značaju, Europska unija je uz bok SAD-u i Kini. Iako,
treba naglasiti, da unutar Unije postoje velike razlike između bogatih Zapada i Sjevera i
ostatka. Nažalost, naša Hrvatska je po većini gospodarskih pokazatelja pri dnu ljestvice zemalja
članica, uz Rumunjsku i Bugarsku. Ipak, možemo na to i pozitivnije gledati i reći da smo jedni
od lošijih među najboljima! ☺ Gotovo svi ekonomski analitičari se slažu da je Hrvatska imala
koristi od ulaska u Europsku uniju, što možemo potvrditi i najnovijim primjerom europske
pomoći nakon ovogodišnjeg potresa u Zagrebu
Himna Europske unije je uz skladbu Oda radosti, autora Nijemca Ludwiga von Beethovena, dio
njegove Devete simfonije, a na stihove romantičara Friedricha Schillera. Dan Europske unije
se obilježava 9. svibnja, kad se u Europi slavi i Dan pobjede nad Njemačkom u Drugom
svjetskom ratu.
Prva država u povijesti koja je 31. siječnja 2020. izašla iz Europske unije je Ujedinjeno
Kraljevstvo, čija vlada je nakon referenduma održanog u lipnju 2016., podnijela zahtjev
za razdruživanje Ujedinjenog Kraljevstva od Europske unije. Time je Europska Unija, koja se od
svog osnutka uvijek širila, po prvi puta u svojoj povijesti ostala bez jedne države članice.

