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1 Τι εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση;

Την ειρήνη

Πριν να πάρει τη µορφή συγκεκριµένου
πολιτικού σχεδιασµού, η ιδέα µιας ενωµέ-
νης Ευρώπης απασχολούσε µόνο ορισµέ-
νους φιλόσοφους και οραµατιστές. Ο
Βίκτωρ Ουγκώ, παραδείγµατος χάρη,
οραµατιζόταν τις ειρηνικές «Ευρωπαϊκές
Ηνωµένες Πολιτείες» εµπνεόµενες από
ανθρωπιστικά ιδεώδη. Το όνειρο αυτό
γκρεµίστηκε µε δύο τροµερούς πολέ-
µους οι οποίοι ρήµαξαν την ευρωπαϊκή
ήπειρο το πρώτο µισό του 20ού αιώνα.

Όµως, από τα συντρίµµια του ∆εύτερου
Παγκόσµιου Πολέµου γεννήθηκε µια νέα
ελπίδα. Άνθρωποι που είχαν αντισταθεί
στον ολοκληρωτισµό κατά τη διάρκεια
του πολέµου ήταν αποφασισµένοι να
θέσουν τέρµα στους εθνικούς ανταγωνι-

σµούς και το µίσος στην Ευρώπη και να
δηµιουργήσουν τους όρους µιας σταθε-
ρής ειρήνης ανάµεσα στους παλιούς
εχθρούς. Την περίοδο 1945 έως 1950, µια
µικρή οµάδα θαρραλέων πολιτικών, όπως
ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο Ουίνστον
Τσώρτσιλ, ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι και ο
Ροµπέρ Σουµάν, ανέλαβαν να πείσουν
τους λαούς τους να δηµιουργήσουν µια
νέα εποχή µε µια νέα οργάνωση της ∆υτι-
κής Ευρώπης που θα βασιζόταν στα κοινά
συµφέροντα των λαών της και θα είχε ως
θεµέλιο Συνθήκες που εγγυώνται το
σεβασµό του δικαίου και την ισότητα
ανάµεσα σε όλες τις χώρες.

Ο Ροµπέρ Σουµάν (ο γάλλος υπουργός
εξωτερικών) ενστερνίστηκε µια ιδέα του
Ζαν Μονέ και, στις 9 Μαΐου 1950, πρότει-
νε τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η
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απόφαση να τεθεί η παραγωγή άνθρακα
και χάλυβα υπό τον κοινό έλεγχο της
«Ανώτατης Αρχής» είχε µεγάλη συµβολι-
κή σηµασία. Οι πρώτες ύλες του πολέµου
µετατρέπονταν σε µέσα συµφιλίωσης και
ειρήνης.

Αυτό το µεγαλόψυχο και θαρραλέο εγχεί-
ρηµα στέφθηκε µε επιτυχία. Ήταν η
απαρχή µιας ειρηνικής συνεργασίας
µεταξύ των κρατών µελών των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων για περισσότερο από
µισό αιώνα. Με τη συνθήκη του Μάαστρι-
χτ, το 1992, γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) που στηρίζεται σε όργανα µε
ευρύτερες και ενισχυµένες αρµοδιότη-
τες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την επανέ-
νωση της Γερµανίας µετά την πτώση του
τείχους του Βερολίνου το 1989. Όπως
ήταν απόλυτα φυσικό, µετά την κατάρρευ-
ση της σοβιετικής αυτοκρατορίας το 1991,
οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, που είχαν ζήσει επί δεκαετίες
υπό την αυταρχική κηδεµονία του συµφώ-
νου της Βαρσοβίας έκριναν ότι το µέλλον
τους ήταν πλέον στους κόλπους της
δηµοκρατικής ευρωπαϊκής οικογένειας.

Την ασφάλεια

Όµως, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιµε-
τωπίζει και τον 21ο αιώνα το πρόβληµα
της ασφάλειας, γιατί αυτή δεν θα είναι
ποτέ απόλυτα δεδοµένη. Κάθε στάδιο
της παγκόσµιας ανάπτυξης ενέχει όχι
µόνο ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Η ΕΕ
οφείλει να εγγυάται αποτελεσµατικά την
ασφάλεια των 15, και σύντοµα των 25
κρατών µελών της. Πρέπει να συνεργάζε-
ται εποικοδοµητικά µε τις γειτονικές
περιοχές της: τις χώρες της Νότιας
Μεσογείου, τα Βαλκάνια, τον Καύκασο,
τη Μέση Ανατολή. Τα τραγικά γεγονότα
της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα
Υόρκη και στην Ουάσιγκτον έδειξαν σε
όλο τον κόσµο πόσο ευάλωτος είναι,
όταν ξεσπάει, ο φανατισµός και το πνεύ-
µα της εκδίκησης.

Τα όργανα της ΕΕ συνέβαλαν αποφασι-
στικά στο να µπορέσει η Ευρώπη να επι-
νοήσει και να θέσει σε λειτουργία ένα
σύστηµα που εξασφάλισε πραγµατική και
διαρκή ειρήνη σε µια µεγάλη περιοχή του
πλανήτη. Όµως, η ΕΕ πρέπει επίσης να
προστατεύσει τα στρατιωτικά και στρατη-
γικά της συµφέροντα συνεργαζόµενη µε
τους συµµάχους της και, ιδίως, µε το
ΝΑΤΟ αναπτύσσοντας µια πραγµατική
ευρωπαϊκή κοινή πολιτική ασφάλειας και
άµυνας (ΚΕΠΠΑ).

Η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια
είναι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: η
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της
οργανωµένης εγκληµατικότητας επιβάλ-
λουν στενή συνεργασία ανάµεσα στις
αστυνοµικές υπηρεσίες των κρατών
µελών. Η οικοδόµηση ενός χώρου ελευ-
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στο
εσωτερικό της ΕΕ, όπου ο κάθε πολίτης
προστατεύεται από το νόµο και έχει ίση
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αποτελεί µια
νέα πρόκληση που απαιτεί στενότερη
συνεργασία µεταξύ των κυβερνήσεων.
Επίσης, για την επιτυχία αυτών των στό-
χων, πρέπει να ενισχυθούν η συνεργασία
µεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και ο
ρόλος και τα µέσα που έχουν στη διάθε-
σή τους όργανα όπως η Europol (Ευρω-
παϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία), ή η Ευρω-
παϊκή ∆ικαστική Υπηρεσία που συντονίζει
τη δικαστική δράση των κρατών µελών.



Την οικονοµική και κοινωνική
αλληλεγγύη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδοµηθεί
βάσει πολιτικών στόχων, αλλά ο δυναµι-
σµός και η επιτυχία της βασίζονται σε
οικονοµικά θεµέλια. Η µεγάλη εσωτερική
αγορά που αποτελείται από τα 15 κράτη
µέλη και η κυκλοφορία του ενιαίου νοµί-
σµατος, του ευρώ, σε δώδεκα κράτη
µέλη, αποτελούν το θεµέλιο της ΕΕ.

Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και για
να αντιµετωπιστεί ο παγκόσµιος ανταγω-
νισµός, σε έναν αιώνα όπου οι δηµογρα-
φικές τάσεις ευνοούν άλλες ηπείρους, οι
ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνεχίσουν
την ενοποίησή τους. Κανένα κράτος
µέλος δεν είναι σε θέση από µόνο του να
υπερασπιστεί τα συµφέροντά του στο
πλαίσιο των παγκόσµιων συναλλαγών. Για
τον ίδιο λόγο, οι εµπορικές στρατηγικές
και οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων χρειάζονται ένα πολύ µεγαλύ-
τερο χώρο από την εθνική αγορά της
κάθε χώρας για να µπορέσουν να ωφελη-
θούν από τις οικονοµίες κλίµακας και να
εξασφαλίσουν νέους πελάτες. Η ΕΕ
εργάστηκε σκληρά για να δηµιουργήσει
µια µεγάλη ενιαία αγορά και προσπαθεί
να εξαλείψει τα εµπόδια στις συναλλαγές
και τις διοικητικές διατυπώσεις που
δυσχεραίνουν τη δράση των οικονοµικών
φορέων.

Όµως, ο ελεύθερος ανταγωνισµός σε
ευρωπαϊκή κλίµακα πρέπει να συνοδεύε-
ται απαραίτητα από την αλληλεγγύη σε
ευρωπαϊκή κλίµακα που εκφράζεται µε
συγκεκριµένη βοήθεια προς τους πολί-
τες. Όταν οι πολίτες είναι θύµατα πληµ-
µυρών και άλλων φυσικών καταστροφών,
λαµβάνουν ενίσχυση από τον προϋπολο-
γισµό της ΕΕ. Επιπλέον, η µεγάλη ευρω-
παϊκή αγορά των 380 εκατ. καταναλωτών
πρέπει να είναι επωφελής για όσο το
δυνατό περισσότερους οικονοµικούς και
κοινωνικούς φορείς. Τα «διαρθρωτικά
ταµεία», υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, ενθαρρύνουν και στηρί-
ζουν τις προσπάθειες των εθνικών και
περιφερειακών αρχών της ΕΕ να µειώ-
σουν τις αναπτυξιακές ανισότητες ανά-
µεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρώ-
πης. Με τους πόρους του κοινοτικού

προϋπολογισµού και τις πιστώσεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), η ΕΕ ευνοεί την επέκταση των
υποδοµών µεταφορών (π.χ. αυτοκινητο-
δρόµων, τρένων υψηλής ταχύτητας), µε
στόχο να αρθεί η αποµόνωση των αποµα-
κρυσµένων περιοχών και να δοθεί ώθηση
στις διευρωπαϊκές συναλλαγές.

Στενότερη συνεργασία 
για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού
προτύπου

Οι ευρωπαϊκές µεταβιοµηχανικές κοινω-
νίες γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Βελ-
τιώνεται συνεχώς το βιοτικό επίπεδο των
πολιτών, αλλά εξακολουθούν να υπάρ-
χουν ανισότητες, οι οποίες µάλιστα ενδέ-
χεται να γίνουν ακόµη µεγαλύτερες µε
την προσχώρηση των πρώην κοµµουνι-
στικών χωρών. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει
τα κράτη µέλη της ΕΕ να συνεργαστούν
στενότερα για την αντιµετώπιση των κοι-
νωνικών προβληµάτων.

Μακροπρόθεσµα, θα ωφεληθούν όλες οι
χώρες που συµµετέχουν στην Ένωση.
Μετά από µισό αιώνα ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, είναι σαφές ότι η Κοινότητα
ως σύνολο είναι ισχυρότερη σε οικονοµι-
κό, κοινωνικό, τεχνολογικό, εµπορικό,
αλλά και πολιτικό επίπεδο από το απλό
άθροισµα των κρατών µελών της. Υπάρ-
χει σαφώς µια ευρωπαϊκή προστιθέµενη
αξία όταν δρούµε και µιλούµε µε µια
φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Γιατί; ∆ιότι η ΕΕ είναι η µεγαλύτερη στον
κόσµο εµπορική δύναµη και, ως εκ τού-
του, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στις
διεθνείς διαπραγµατεύσεις. ∆ιότι έχει
τεράστιο κύρος όσον αφορά τον εµπορι-
κό και γεωργικό τοµέα στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ)
και στην εφαρµογή του πρωτοκόλλου του
Κιότο για την ατµοσφαιρική ρύπανση και
τις κλιµατικές αλλαγές. ∆ιότι ήταν σε
θέση να λάβει θετικές πρωτοβουλίες στη
σύνοδο κορυφής του Γιοχάννεσµπουργκ
για τη βιώσιµη ανάπτυξη, τον Αύγουστο
του 2002. ∆ιότι παίρνει σαφή θέση για τα
ευαίσθητα θέµατα που αφορούν τον
πολίτη, όπως η προστασία του περιβάλ-
λοντος, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
η αρχή της προφύλαξης για την ασφάλεια
των τροφίµων, τα ηθικά ζητήµατα της
βιοτεχνολογίας και η προστασία των
απειλούµενων ειδών ζώων.

Το παλαιό ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει»
είναι σήµερα για τους Ευρωπαίους περισ-
σότερο παρά ποτέ επίκαιρο. Η ισχύς της
Ευρώπης απορρέει από την ικανότητά
της να αναλαµβάνει κοινή δράση µε απο-
φάσεις που λαµβάνουν δηµοκρατικά
θεσµικά όργανα: το Ευρωπαϊκό Συµβού-
λιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµ-
βούλιο Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, το ∆ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο.

Η Ένωση επιθυµεί να προωθήσει µια
ανθρωπιστική και προοδευτική αντίληψη
για τον άνθρωπο, που τον τοποθετεί στο
επίκεντρο επαναστατικών αλλαγών στον
πλανήτη, τις οποίες πρέπει να ελέγχει και
όχι να τις υφίσταται. Οι ανάγκες των
λαών δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν
µόνο από τις δυνάµεις της αγοράς ή από
τη µονοµερή δράση µιας χώρας.

Η ΕΕ είναι, λοιπόν, φορέας µιας ανθρωπι-
στικής θεώρησης και ενός κοινωνικού
προτύπου που στηρίζονται από την τερά-
στια πλειοψηφία των πολιτών της. Τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, η κοινωνική
αλληλεγγύη, η ελευθερία της οικονοµι-
κής δραστηριότητας, η δίκαιη κατανοµή
των καρπών της οικονοµικής ανάπτυξης,
το δικαίωµα για ένα προστατευόµενο
περιβάλλον, ο σεβασµός της πολιτισµι-
κής, γλωσσικής και θρησκευτικής πολυ-
µορφίας και µια αρµονική σύνθεση ανά-
µεσα στην παράδοση και την πρόοδο
αποτελούν µια πραγµατική κληρονοµιά
αξιών για τους Ευρωπαίους.

Ο χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων
της ΕΕ, ο οποίος υιοθετήθηκε στη Νίκαια
στις 7 ∆εκεµβρίου 2000, εµπεριέχει όλα
τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από
τα 15 κράτη µέλη και τους πολίτες της
Ένωσης. Αυτά τα στοιχεία κληρονοµιάς
είναι που κάνουν τους Ευρωπαίους δια-
φορετικούς µεταξύ τους αλλά και τους
ενώνουν και τους διακρίνουν από τον
υπόλοιπο κόσµο.

Η «αρχή της επικουρικότητας», που ανα-
φέρθηκε για πρώτη φορά στη συνθήκη
του Μάαστριχτ, αποτελεί βασική αρχή για
τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σηµαίνει ότι η ΕΕ και τα όργανά
της ενεργούν µόνο όταν η δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καταλληλότερη
και αποτελεσµατικότερη από τη δράση σε
εθνικό επίπεδο. Εγγυάται ότι δεν υπάρχει
άσκοπη παρέµβαση στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών της. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα
είναι ένα πολύτιµο στοιχείο που πρέπει
να διατηρηθεί και ένα πλεονέκτηµα που
πρέπει να αξιοποιείται. ∆εν πρέπει κατά
κανένα τρόπο να συγχέεται µε την οµοιο-
µορφία, η οποία θα ήταν πηγή µαταίωσης
και την οποία θα απέρριπταν οι Ευρωπαί-
οι.
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Η σηµερινή ΕΕ είναι το αποτέλεσµα της
σκληρής εργασίας των ανθρώπων που
εργάστηκαν για µια ενωµένη Ευρώπη.
Αποτελεί την πιο προωθηµένη µορφή
ολοκλήρωσης, σε ολόκληρο τον κόσµο,
ενός συνόλου χωρών που ασκούν από
κοινού τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα σε
καθοριστικούς τοµείς δραστηριότητας
για τους πολίτες: το ενιαίο νόµισµα, την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
των υπηρεσιών, των εµπορευµάτων και
των κεφαλαίων, την κοινωνική πρόοδο,
τους ίσους όρους ανταγωνισµού για να
υπάρξει όσο το δυνατό µεγαλύτερο όφε-
λος από µια ανοικτή και δυναµική εσωτε-
ρική αγορά.

Οι συνταγµατικές βάσεις αυτού του
συνόλου είναι:

• η συνθήκη των Παρισίων περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) του 1951·

• οι συνθήκες της Ρώµης για τη δηµιουρ-
γία Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότη-
τας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρα-
τόµ) του 1957.

2   Τα σηµαντικά ιστορικά στάδια



Αυτές οι ιδρυτικές συνθήκες τροποποιή-
θηκαν στη συνέχεια:

• το 1986, από την ενιαία ευρωπαϊκή
πράξη·

• το 1992, από τη συνθήκη για την Ευρω-
παϊκή Ένωση (συνθήκη του Μάαστριχτ)·

• το 1997, από τη συνθήκη του Άµστερ-
νταµ·

• από τη συνθήκη της Νίκαιας το 2001.

Οι συνθήκες αυτές έχουν σφυρηλατήσει
ισχυρότατους νοµικούς δεσµούς µεταξύ
των κρατών µελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση παράγει η ίδια νοµοθεσία η οποία
εφαρµόζεται άµεσα στους ευρωπαίους
πολίτες και τους παρέχει ειδικά δικαιώ-
µατα.

Το πρώτο βήµα για την ευρωπαϊκή οικο-
δόµηση ήταν η δηµιουργία της κοινής
αγοράς άνθρακα και χάλυβα µεταξύ των
έξι ιδρυτικών κρατών (Βέλγιο, Οµοσπον-
διακή ∆ηµοκρατία Γερµανίας, Γαλλία,
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες). Ο
στόχος τότε, µετά τον ∆εύτερο Παγκό-
σµιο Πόλεµο, ήταν να εξασφαλιστεί η
ειρήνη ανάµεσα στους νικητές και τους
νικηµένους, µε την ισότιµη συνεργασία
τους µέσα σε ένα κοινό θεσµικό πλαίσιο.

Τα έξι κράτη µέλη αποφάσισαν στη συνέ-
χεια να οικοδοµήσουν µια Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) που θα είχε
ως βάση µια κοινή αγορά και θα κάλυπτε
ένα µεγάλο φάσµα αγαθών και υπηρε-
σιών. Οι δασµοί µεταξύ των έξι χωρών
καταργήθηκαν πλήρως την 1η Ιουλίου
1968 και οι κοινές πολιτικές, ιδίως η
γεωργική πολιτική και η εµπορική πολιτι-
κή, τέθηκαν σε εφαρµογή κατά τη διάρ-
κεια αυτής της δεκαετίας.

Η επιτυχία των έξι κρατών ώθησε τη
∆ανία, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασί-
λειο να ενταχθούν στις Κοινότητες. Αυτή
η πρώτη διεύρυνση, µε την οποία τα µέλη
της Κοινότητας από έξι αυξήθηκαν σε
εννέα το 1973, πραγµατοποιήθηκε ταυτό-
χρονα µε τη διεύρυνση των αρµοδιοτή-
των της Κοινότητας µε τη θέσπιση νέων
πολιτικών [κοινωνικής, περιβαλλοντικής

και περιφερειακής πολιτικής] και µε τη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το
1975.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οι
ευρωπαίοι ηγέτες συνειδητοποίησαν ότι
έπρεπε να υπάρξει σύγκλιση των οικονο-
µιών και να δηµιουργηθεί µια νοµισµατική
ένωση. Την ίδια εποχή, οι Ηνωµένες Πολι-
τείες αποφάσισαν να αναστείλουν τη
µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε
χρυσό, γεγονός που προκάλεσε µεγάλη
διεθνή νοµισµατική αστάθεια, η οποία
επιδεινώθηκε από τις συνέπειες των
πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του
1979. Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού νοµι-
σµατικού συστήµατος (ΕΝΣ), το 1979,
συνέβαλε στη σταθεροποίηση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και ενθάρρυ-
νε τα κράτη µέλη της Κοινότητας να
εφαρµόσουν αυστηρές πολιτικές που
τους επέτρεψαν να διατηρήσουν τις
αµοιβαίες σχέσεις αλληλεγγύης και την
πειθαρχία των οικονοµιών τους.

Το 1981 η Ελλάδα προσχώρησε στις Κοι-
νότητες και το 1986 προσχώρησαν η
Ισπανία και η Πορτογαλία. Το γεγονός
αυτό, έκανε επιτακτική την ανάγκη να
θεσπιστούν «διαρθρωτικά» προγράµµα-
τα, όπως τα πρώτα Ολοκληρωµένα Μεσο-
γειακά Προγράµµατα (ΜΟΠ) που είχαν ως
στόχο να µειωθούν οι ανισότητες οικονο-
µικής ανάπτυξης µεταξύ των δώδεκα
κρατών µελών.

Παράλληλα, άρχισε να ενισχύεται ο
ρόλος της ΕΟΚ σε παγκόσµια κλίµακα.
Ανέπτυξε συµβατικές σχέσεις µε τις
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (τις χώρες «ΑΚΕ») µε τις
οποίες υπέγραψε µια σειρά συµβάσεων
αναπτυξιακής βοήθειας και εµπορικών
συναλλαγών (Λοµέ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, 1975-
1989) που οδήγησαν στη συµφωνία του
Κοτονού του Ιουνίου 2000. Η Ευρώπη,
που είναι η µεγαλύτερη εµπορική δύναµη
στον κόσµο, διαθέτει τα µέσα να επιβάλ-
λεται σε διεθνή κλίµακα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει ως απώτερο στόχο την εφαρ-
µογή µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφάλειας.

8
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Μια παγκόσµια οικονοµική ύφεση στις
αρχές του ’80 προκάλεσε κλίµα «ευρωσκε-
πτικισµού». Όµως, από το 1985 και µετά,
δηµιουργήθηκε µια νέα ελπίδα, όταν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε πρόεδρο τον Ζακ
Ντελόρ, δηµοσίευσε µια «Λευκή Βίβλο»
που περιείχε χρονοδιάγραµµα για την ολο-
κλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς
µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993. Αυτή η ηµε-
ροµηνία ορόσηµο και οι νοµοθετικές δια-
τάξεις που έδωσαν συγκεκριµένο περιεχό-
µενο σε ένα τόσο φιλόδοξο στόχο ορίστη-
καν στην ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, που
υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1996 και
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987.

Η πολιτική διάρθρωση της Ευρώπης
άλλαξε ριζικά µε την πτώση του τείχους
του Βερολίνου το 1989. Το γεγονός αυτό
οδήγησε στην επανένωση της Γερµανίας
στις 3 Οκτωβρίου 1990 και στην επάνοδο
της δηµοκρατίας στις χώρες της Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης που απε-
λευθερώθηκαν από τη σοβιετική κηδεµο-
νία. Η ίδια η Σοβιετική Ένωση έπαψε να
υφίσταται τον ∆εκέµβριο του 1991.

Στο µεταξύ, άλλαζαν και οι Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Τα κράτη µέλη διαπραγµα-
τεύονταν µια νέα Συνθήκη, η οποία εγκρί-
θηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
(δηλαδή τους προέδρους ή πρωθυπουρ-
γούς των χωρών) στο Μάαστριχτ, τον
∆εκέµβριο του 1991. Αυτή η «συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση» τέθηκε σε
ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993. Η ΕΟΚ µετο-
νοµάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα»
(ΕΚ). Επιπλέον, προσθέτοντας νέους
τοµείς διακυβερνητικής συνεργασίας στο
υφιστάµενο κοινοτικό σύστηµα, η Συνθή-
κη δηµιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ). Καθόρισε επίσης νέους φιλόδοξους
στόχους για τα κράτη µέλη. Νοµισµατική
ένωση µέχρι το 1999, νέες κοινές πολιτι-
κές, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, κοινή εξωτερι-
κή πολιτική και πολιτική ασφάλειας
(ΚΕΠΠΑ) και εσωτερική ασφάλεια.

Αυτή η νέα δυναµική και η αλλαγή της
γεωπολιτικής κατάστασης της ηπείρου
οδήγησαν τρεις ακόµη χώρες, την
Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, να
προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρί-
ου 1995. Η Ένωση είχε πλέον 15 κράτη
µέλη και συνέχιζε την πορεία της προς το

θεαµατικότερο επίτευγµα που θα µπο-
ρούσε να προσφέρει στους πολίτες της:
την αντικατάσταση του εθνικού τους
νοµίσµατος από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό
νόµισµα, το ευρώ. Την 1η Ιανουαρίου
2002, το ευρωπαϊκό νόµισµα τέθηκε σε
κυκλοφορία στις δώδεκα χώρες της
ζώνης του ευρώ και αποτελεί πλέον ένα
σηµαντικό νόµισµα παρόµοιας ισχύος µε
το δολάριο.

Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, οι Ευρωπαί-
οι πρέπει να αντιµετωπίσουν ενωµένοι
τις πολλαπλές προκλήσεις της παγκο-
σµιοποίησης. Η επιτάχυνση της τεχνολο-
γικής προόδου και της ανάπτυξης του
∆ιαδικτύου δίνουν ώθηση στον εκσυγ-
χρονισµό των οικονοµιών. Όµως, οι
βαθιές αλλαγές του οικονοµικού ιστού
προκαλούν κοινωνική αναταραχή και
πολιτιστικό σοκ.

Στη συνεδρίασή του στη Λισσαβόνα, τον
Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβού-
λιο ενέκρινε µια συνολική στρατηγική για
τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας της
ΕΕ που θα της επιτρέπει να ανταγωνίζε-
ται στην παγκόσµια αγορά τους άλλους
βασικούς συντελεστές, όπως οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες και οι νέες βιοµηχανικές
χώρες. Η «στρατηγική της Λισσαβόνας»
περιλαµβάνει το άνοιγµα όλων των τοµέ-
ων της οικονοµίας στον ανταγωνισµό,
την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και των
επιχειρηµατικών επενδύσεων και τον
εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών
συστηµάτων της Ευρώπης για την αντιµε-
τώπιση των αναγκών της κοινωνίας της
πληροφορίας.

Ταυτόχρονα, τα προβλήµατα της ανερ-
γίας και του αυξανόµενου κόστους των
συστηµάτων συνταξιοδότησης ασκούν
πίεση στις οικονοµίες των κρατών µελών,
γεγονός που καθιστά περισσότερο ανα-
γκαίες τις µεταρρυθµίσεις. Η κοινή
γνώµη αναµένει όλο και περισσότερο από
τις κυβερνήσεις να βρουν πρακτικές
λύσεις γι’ αυτά τα προβλήµατα.
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Αµέσως µετά τη διεύρυνσή της, η Ευρω-
παϊκή Ένωση µε 15 πλέον κράτη µέλη,
εισήλθε σε διαδικασία µιας νέας και άνευ
προηγουµένου µεγάλης διεύρυνσης. Οι
πρώην «λαϊκές δηµοκρατίες» του σοβιε-
τικού συνασπισµού (η Βουλγαρία, η Ουγ-
γαρία, η Πολωνία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία,
η Ρουµανία και η Σλοβακία), τα τρία
κράτη της Βαλτικής που δηµιουργήθηκαν
µε την αποσύνθεση της Σοβιετικής Ένω-
σης (η Εσθονία, η Λεττονία και η Λιθουα-
νία), µία από τις δηµοκρατίες της πρώην
Γιουγκοσλαβίας (η Σλοβενία) και δύο
χώρες της Μεσογείου (Κύπρος και
Μάλτα) κτύπησαν την πόρτα της ΕΕ στα
µέσα της δεκαετίας του ’90.

Η ΕΕ χαιρέτισε αυτή τη νέα ευκαιρία για
την εξασφάλιση της σταθερότητας της
ηπείρου και για να επεκταθούν τα οφέλη
της ευρωπαϊκής ενοποίησης και σε αυτές
τις νεαρές δηµοκρατίες. Οι διαπραγµα-
τεύσεις προσχώρησης άρχισαν στο Λου-
ξεµβούργο τον ∆εκέµβριο του 1997 και
στο Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999 µε
τις δώδεκα υποψήφιες χώρες. Στις 13
∆εκεµβρίου 2002 ολοκληρώθηκαν στην
Κοπεγχάγη οι διαπραγµατεύσεις µε τις
δέκα από αυτές τις χώρες. Έτσι, το 2004
η Ευρώπη θα έχει 25 κράτη µέλη και θα
συνεχίσει να διευρύνεται και µε άλλες
χώρες της ηπείρου και κατά τα επόµενα
έτη.

Μια διαδικασία ευρωπαϊκής οικοδόµησης
για περισσότερο από µισό αιώνα σηµάδε-
ψε βαθιά την ιστορία της ηπείρου και τη
νοοτροπία των κατοίκων της. Οι κυβερ-
νήσεις των κρατών µελών, ανεξαρτήτως
πολιτικών προσανατολισµών, γνωρίζουν
ότι έχει παρέλθει η εποχή των απόλυτων

εθνικών κυριαρχιών και ότι µόνο η Ένωση
των δυνάµεων και το όραµα ενός «κοινού
πεπρωµένου» (σύµφωνα µε την έκφραση
της συνθήκης ΕΚΑΧ) θα επιτρέψουν στα
παλαιά έθνη να συνεχίσουν την οικονοµι-
κή και κοινωνική πρόοδο και να διατηρή-
σουν την επιρροή τους στον κόσµο.

Η κοινοτική µέθοδος, που βασίζεται σε
ένα µόνιµο διάλογο ανάµεσα στα εθνικά
συµφέροντα και το κοινό συµφέρον, που
σέβεται τις εθνικές ιδιοµορφίες και συµ-
βάλλει στη δηµιουργία µιας ταυτότητας
της Ένωσης, δεν έχει χάσει τίποτα από
την αρχική της αξία. Η µέθοδος αυτή, που
επινοήθηκε αρχικά για να ξεπεραστούν οι
παλιές έχθρες και για να εξαλειφθούν οι
τάσεις ηγεµονίας και η προσφυγή στη βία
που αποτελούσαν χαρακτηριστικά των
σχέσεων µεταξύ των κρατών, συνέβαλε
στο να διατηρηθεί η συνοχή της δηµο-
κρατικής Ευρώπης, η οποία παρέµεινε
προσηλωµένη στις αρχές της ελευθερίας
καθ’ όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέ-
µου. Η εξάλειψη του ανταγωνισµού Ανα-
τολής/∆ύσης και η πολιτική και οικονοµι-
κή επανένωση της ηπείρου αποτελούν τη
νίκη του ευρωπαϊκού πνεύµατος το οποίο
χρειάζονται περισσότερο από ποτέ οι
λαοί για το µέλλον τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, λοιπόν,
την καλύτερη απάντηση των Ευρωπαίων
στην τεράστια πρόκληση της παγκοσµιο-
ποίησης. Αποτελεί κυρίως την καλύτερη
πολιτική «ασφάλειας» για ένα ελεύθερο
και ειρηνικό µέλλον.
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Κοπεγχάγη — Μια ιστορική 
σύνοδος κορυφής

Στην Κοπεγχάγη, στις 13 ∆εκεµβρίου
2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµα-
τοποίησε ένα από τα σηµαντικότερα
βήµατα στην ιστορία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης. Αποφάσισε την προσχώρηση
δέκα νέων κρατών µελών την 1η Μαΐου
2004.

Λαµβάνοντας αυτή την απόφαση, η Ευρω-
παϊκή Ένωση δεν αύξανε µόνο τη γεωγρα-
φική έκταση και τον πληθυσµό της. Έθετε
τέρµα στη διαίρεση της ηπείρου µας, στο
ρήγµα που, από το 1945 και µετά, χώριζε
τον ελεύθερο κόσµο από τον κοµµουνιστι-
κό κόσµο. Έτσι, αυτή η πέµπτη διεύρυνση
της ΕΕ έχει µια πολιτική και µια ηθική διά-
σταση.

Όχι µόνο λόγω γεωγραφίας, αλλά και
λόγω του πολιτισµού, της ιστορίας και
των προσδοκιών τους, οι εντασσόµενες
χώρες ―Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία,
Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβε-
νία― είναι ασφαλώς ευρωπαϊκές. Προ-
σχωρώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εντάσσονται στη δηµοκρατική ευρωπαϊκή
οικογένεια και συµµετέχουν πλήρως στο
σχέδιο που χάραξαν οι ιδρυτές της ΕΕ. Οι
Συνθήκες προσχώρησης, που υπογράφη-
καν στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003,
δίνουν το δικαίωµα στους λαούς των
νέων κρατών µελών να εκλέξουν και να
εκλεγούν, επί ίσοις όροις µε όλους τους
άλλους πολίτες της ΕΕ, στις εκλογές για
την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου τον Ιούνιο του 2004.

3   Η διεύρυνση



Ο µακρύς δρόµος 
προς την προσχώρηση

Η πορεία γι’ αυτή τη διεύρυνση άρχισε το
1989 µε την πτώση του τείχους του Βερο-
λίνου. Η ΕΕ έθεσε ταχύτατα σε εφαρµογή
το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής ενίσχυ-
σης Phare για να βοηθήσει τις νέες δηµο-
κρατίες να ανοικοδοµήσουν τις οικονο-
µίες τους και να διευκολύνει την πολιτική
τους µεταρρύθµιση. Στις 22 Ιουνίου 1993,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχά-
γης έλαβε µια ιστορική απόφαση διακη-
ρύσσοντας για πρώτη φορά ότι «πρέπει
να δοθεί η δυνατότητα στις συνδεδεµέ-
νες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, που το επιθυµούν, να γίνουν
µέλη της Ένωσης».

Καθορίστηκαν τρία βασικά κριτήρια που
έπρεπε να ικανοποιήσουν οι υποψήφιες
χώρες πριν από την προσχώρησή τους.

• Το πολιτικό κριτήριο: η ύπαρξη σταθε-
ρών θεσµών που εγγυώνται τη δηµο-
κρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασµό
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των
µειονοτήτων και την προστασία των
µειονοτήτων.

• Το οικονοµικό κριτήριο: η ύπαρξη µιας
βιώσιµης οικονοµίας της αγοράς και η
ικανότητα αντιµετώπισης του ανταγω-
νισµού και των δυνάµεων της αγοράς
στο εσωτερικό της ΕΕ.

• Το κριτήριο της υιοθέτησης του κοινο-
τικού κεκτηµένου: η ικανότητα της υπο-
ψήφιας χώρας να εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις και να αποδεχθεί κυρίως τους
στόχους της πολιτικής, οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης.

Βάσει των συστάσεων της Επιτροπής και
των γνωµοδοτήσεων του Κοινοβουλίου,
οι σύνοδοι των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων
του Λουξεµβούργου, τον ∆εκέµβριο του
1997, και του Ελσίνκι, τον ∆εκέµβριο του
1999, αποφάσισαν να αρχίσουν οι δια-
πραγµατεύσεις µε τις δέκα χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
καθώς και µε την Κύπρο και τη Μάλτα.

Η συνθήκη του Άµστερνταµ, που υπεγρά-
φη στις 2 Οκτωβρίου 1997, και η συνθήκη
της Νίκαιας, της 26ης Φεβρουαρίου 2001,
έχουν στόχο την εδραίωση της Ένωσης

και την απλούστευση των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων πριν από τη διεύρυνση.

Οι διαπραγµατεύσεις που ολοκληρώθη-
καν στην Κοπεγχάγη στις 13 ∆εκεµβρίου
2002, παρέχουν στα δέκα νέα κράτη µέλη
µηχανισµούς και µεταβατικές περιόδους
που είναι απαραίτητες για να εκπληρώ-
σουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους.
Πριν από την προσχώρηση, κάθε υποψή-
φια χώρα έπρεπε να ενσωµατώσει στην
εθνική της νοµοθεσία ολόκληρο το κοι-
νοτικό κεκτηµένο το οποίο αποτελείται
από 26 000 νοµοθετικές πράξεις που
αντιστοιχούν σε περίπου 80 000 σελίδες.
Τα κράτη µέλη οφείλουν όχι µόνο να
ενσωµατώσουν το κεκτηµένο, αλλά και
να το εφαρµόσουν.

Όπως είναι φυσικό, αυτό απαιτούσε τερά-
στιο όγκο εργασίας των εθνικών κοινο-
βουλίων και πολλών οργανισµών αυτών
των χωρών που µόλις πρόσφατα είχαν
ανασυσταθεί. Μόνο µε αυτή την εξαιρετι-
κά µεγάλη προσπάθεια και την ενεργό
αλληλεγγύη των 15 κρατών µελών θα
είναι δυνατό να εξασφαλισθούν η απρό-
σκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγο-
ράς και η συνέχιση της εφαρµογής των
διαφόρων πολιτικών της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εξασφα-
λίσει ότι µια διεύρυνση αυτής της κλίµα-
κας δεν θα τη µετατρέψει σε µια απλή
ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Γι’ αυτό το
λόγο προσπαθεί να ενισχύσει την κοινω-
νική της συνοχή και να εξασφαλίσει την
αποτελεσµατική λειτουργία αυτής της
τεράστιας οικογένειας των χωρών. Έτσι,
διόρισε µια Συνέλευση, µε πρόεδρο τον
Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, για να εξετάσει
το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
να συντάξει ένα σχέδιο Συντάγµατος της
νέας Ένωσης των 25 κρατών µελών. Η
Συνέλευση ολοκλήρωσε το έργο της τον
Ιούνιο του 2003 και η σύνοδος του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης,
στις 20 Ιουνίου 2003, έκρινε ότι το σχέδιο
Συνταγµατικής Συνθήκης ήταν µια καλή
βάση εργασίας για την επόµενη διακυ-
βερνητική διάσκεψη.

Τα νέα κράτη µέλη συµµετείχαν πλήρως
στις εργασίες της Συνέλευσης. Κάθε
χώρα θα ορίσει έναν επίτροπο που θα
αναλάβει καθήκοντα την 1η Μαΐου 2004,
µόλις τεθούν σε ισχύ οι Συνθήκες προ-
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σχώρησης. Όταν εκλεγεί το νέο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2004,
θα εγκρίνει τα νέα µέλη της Επιτροπής
που θα προταθούν, τα οποία θα αναλά-
βουν καθήκοντα την 1η Νοεµβρίου 2004.

Όπως έχει επισηµάνει ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ροµάνο Πρόντι, µε το να τηρή-
σει η Ένωση τη δέσµευσή της προς τις
υποψήφιες χώρες, έδωσε τέρµα στην
αδικία και βαρβαρότητα του 20ού αιώνα
µε τους ολοκληρωτισµούς του και τον
ψυχρό πόλεµο. Όµως, η ΕΕ δείχνει ότι
µπορεί να εφαρµόσει στην πράξη µια νέα
φιλοσοφία διεθνών σχέσεων που αντανα-
κλά την ενότητα αλλά και την πολυµορ-
φία της Ευρώπης, τις εθνικές διαφορές
της αλλά και τις κοινές αξίες της. «Η δια-
δικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και η πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης
αποτελούν αναγνώριση των σηµείων που
µας ενώνουν και µας χωρίζουν. Η διεύ-
ρυνση θα είναι πρώτη προσπάθεια να
δηµιουργήσουµε έναν νέο τύπο πολίτη
σε ολόκληρη την ήπειρό µας. Και θα συµ-
βάλλει στην τεράστια αύξηση των δικαιω-
µάτων των πολιτών και της δύναµης των
κρατών». (Από την οµιλία του προέδρου
Πρόντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
Στρασβούργο, στις 6 Νοεµβρίου 2002).

Κατά µέσο όρο, τα 75 εκατ. των νέων
πολιτών της ΕΕ κερδίζουν µόνο το 40 %
του εισοδήµατος των λαών των υπόλοι-
πων χωρών της Ένωσης. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι ρυθµίσεις της προ-
σχώρησης περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική
ενίσχυση 10 δισ. EUR το 2004, 12,5 δισ.
EUR το 2005 και 15 δισ. EUR το 2006. Αυτό
θα βοηθήσει τις οικονοµίες των δέκα
νέων χωρών της ΕΕ να συµβαδίσουν µε
τις υπόλοιπες 15. Ορισµένες οικονοµίες
αναπτύσσονται ταχέως και η διαδικασία
ολοκλήρωσης µεταξύ των δέκα και των 15
έχει ήδη ολοκληρωθεί σε µεγάλο βαθµό
χάρη στην άρση των εµπορικών φραγµών
τη δεκαετία του ’90 και τις εσωτερικές
µεταρρυθµίσεις που εφάρµοσαν οι
κυβερνήσεις των δέκα χωρών.

Το ποσό των 40 περίπου δισ. EUR που 
θα χορηγηθεί από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ στα νέα κράτη µέλη την περίοδο 
2004-2006 θα διατεθεί κυρίως σε διαρθρω-
τικά και περιφερειακά έργα, για τη στήριξη
της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης,
των εσωτερικών πολιτικών και για την

κάλυψη διοικητικών δαπανών. Αυτά συµ-
φωνήθηκαν από την ΕΕ και τα νέα δέκα
κράτη µέλη στην Κοπεγχάγη τον ∆εκέµ-
βριο του 2002. Η συµφωνία χρηµατοδότη-
σης τηρεί το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που
αποφασίστηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊ-
κού Συµβουλίου του Βερολίνου (τον Μάρ-
τιο του 1999) για την περίοδο µέχρι το 2006.

Πόσο µεγάλη µπορεί να γίνει η ΕΕ;

Η διευρυµένη ΕΕ των 25 χωρών και 454
εκατ. κατοίκων θα διευρυνθεί ακόµη
περισσότερο το 2007 µε την προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας ― εάν
όλα εξελιχθούν σύµφωνα µε τα όσα συµ-
φωνήθηκαν στην Κοπεγχάγη. Στη σύνοδο
εκείνη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε
επίσης ότι θα µπορούσε να αποφασίσει,
τον ∆εκέµβριο του 2004, να αρχίσει δια-
πραγµατεύσεις προσχώρησης µε την
Τουρκία, εφόσον το προτείνει η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. Οι διαπραγµατεύσεις µε µια
υποψήφια χώρα µπορούν να αρχίσουν
όταν η χώρα αυτή εκπληρώσει τα πολιτι-
κά και οικονοµικά κριτήρια της ΕΕ.

Ήδη το 1999, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Ελσίνκι είχε αποφασίσει
ότι «η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα να
προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια
κριτήρια που εφαρµόζονται και στις άλλες
υποψήφιες χώρες». Η Τουρκία είναι µέλος
του ΝΑΤΟ και του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης. Είχε συνάψει συµφωνία σύνδεσης µε
την ΕΕ από το 1964 και υπέβαλε αίτηση
προσχώρησης στην ΕΕ το 1987.

Όµως, η Τουρκία βρίσκεται στο έσχατο
άκρο της ευρωπαϊκής ηπείρου και η προ-
οπτική της προσχώρησής της στην ΕΕ
εγείρει ερωτήµατα για το µέχρι πού µπο-
ρούν να φθάσουν τα απώτατα σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί οποια-
δήποτε χώρα, όπου και αν βρίσκεται, να
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ
και να αρχίσει διαπραγµατεύσεις, εάν
ικανοποιεί τα πολιτικά και οικονοµικά κρι-
τήρια που καθορίστηκαν στην Κοπεγχά-
γη; Ασφαλώς, οι χώρες των ∆υτικών Βαλ-
κανίων, όπως η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλα-
βική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Σερ-
βία και το Μαυροβούνιο, θα µπορούσαν
να υποβάλουν αίτηση όταν θα έχουν
πετύχει πολιτική σταθερότητα και ικανο-
ποιήσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
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Πράγµατι, η ΕΕ έχει κάθε συµφέρον να
προωθήσει τη σταθερότητα στις περιο-
χές που βρίσκονται στο κατώφλι της. Η
διεύρυνση µετατοπίζει µακρύτερα και
επιµηκύνει τα σύνορα της Ένωσης. Το
2004 θα συνορεύει µε τη Λευκορωσία και
την Ουκρανία και θα µεγαλώσουν τα
σύνορά της µε τη Ρωσία. Θα πρέπει να
επιταχύνει τη διασυνοριακή συνεργασία
µε τις χώρες αυτές στους τοµείς των
µεταφορών και του περιβάλλοντος, αλλά
και σε τοµείς όπως η εσωτερική ασφάλεια
και η καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
και άλλων µορφών διεθνούς εγκληµατι-
κότητας.

Εάν αυτή η διαδικασία πετύχει, θα ήταν
δυνατό να εφαρµοστεί η ίδια στρατηγική
στις σχέσεις της ΕΕ µε χώρες της νότιας
ακτής της Μεσογείου; Τέτοιες ερωτήσεις
ανοίγουν έναν µεγάλο διάλογο για το τι
σηµαίνει Ευρωπαίος, ποιος είναι ο απώ-
τατος στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και ποια είναι τα συµφέροντα της ΕΕ
στον κόσµο. Είναι πλέον ώρα να επανα-
καθοριστούν και να ενισχυθούν οι προτι-
µησιακές συµφωνίες της ΕΕ µε τους
κοντινούς γείτονές της και µε όσο το
δυνατό ευρύτερους όρους.

Τα βασικά στάδια της πέµπτης διεύρυνσης της ΕΕ

19 ∆εκεµβρίου 1989: η ΕΕ θεσπίζει πρόγραµµα που είναι που είναι γνωστό ως πρόγραµµα Phare, για
την παροχή χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

3 και 16 Ιουλίου 1990: η Κύπρος και η Μάλτα υποβάλλουν αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ. 

22 Ιουνίου 1993: η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης καθορίζει τα κριτήρια προ-
σχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

31 Μαρτίου και 5 Απριλίου 1994: η Ουγγαρία και η Πολωνία υποβάλλουν αίτηση προσχώρησης στην
ΕΕ.

1995: υποβολή αιτήσεων προσχώρησης από τη Σλοβακία (21 Ιουνίου), τη Ρουµανία (22 Ιουνίου), τη
Λεττονία (13 Οκτωβρίου), την Εσθονία (24 Νοεµβρίου), τη Λιθουανία (8 ∆εκεµβρίου) και τη Βουλγαρία
(14 ∆εκεµβρίου).

1996: υποβολή αιτήσεων από την Τσεχική ∆ηµοκρατία (17 Ιανουαρίου) και τη Σλοβενία (10 Ιουνίου).

12-13 ∆εκεµβρίου 1997: η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου αποφασίζει να
κινήσει τη διαδικασία διεύρυνσης.

10-11 ∆εκεµβρίου 1999: η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι εγκρίνει την έναρξη
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε δώδεκα υποψήφιες χώρες. Η Τουρκία θεωρείται υποψήφια χώρα
«µε προορισµό να προσχωρήσει στην Ένωση».

13 ∆εκεµβρίου 2002: η ΕΕ καταλήγει σε συµφωνία µε δέκα υποψήφιες χώρες για να προσχωρήσουν
την 1η Μαΐου 2004.

16 Απριλίου 2003: υπογράφονται στην Αθήνα οι δέκα συµφωνίες προσχώρησης.

1η Μαΐου 2004: τα δέκα νέα κράτη µέλη προσχωρούν στην ΕΕ.

∆εκέµβριος 2004: απόφαση για το αν θα αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Τουρκία.

2007: ηµεροµηνία που καθορίστηκε από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης για
την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσό-
τερο από µια απλή συνοµοσπονδία
χωρών, αλλά δεν είναι οµοσπονδιακό
κράτος. Στην πραγµατικότητα είναι κάτι
τελείως νέο και µοναδικό στην ιστορία.
Το πολιτικό της σύστηµα εξελίσσεται εδώ
και 50 χρόνια και βασίζεται σε ένα σύνο-
λο Συνθηκών, από τις συνθήκες που υπε-
γράφησαν στο Παρίσι και τη Ρώµη στη
δεκαετία του 1950 µέχρι τις συνθήκες
του Μάαστριχτ, του Άµστερνταµ και της
Νίκαιας οι οποίες συµφωνήθηκαν τη
δεκαετία του 1990.

Βάσει αυτών των Συνθηκών, τα κράτη
µέλη της Ένωσης παραχωρούν µέρος της
εθνικής κυριαρχίας τους στα κοινά θεσµι-
κά όργανα που αντιπροσωπεύουν όχι
µόνο τα εθνικά τους συµφέροντα αλλά
και το συλλογικό συµφέρον τους.

Οι Συνθήκες αποτελούν αυτό που είναι
γνωστό ως «πρωτογενής» νοµοθεσία. Με
βάση αυτές τις Συνθήκες θεσπίζονται

πάρα πολλές νοµοθετικές πράξεις (γνω-
στές ως «παράγωγο δίκαιο») που έχουν
άµεση επίπτωση στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
παράγωγο δίκαιο αποτελείται κυρίως από
κανονισµούς, οδηγίες και συστάσεις.

Αυτοί οι νόµοι, µαζί µε τις πολιτικές της ΕΕ
γενικά, είναι αποτέλεσµα αποφάσεων που
λαµβάνουν τρία κύρια θεσµικά όργανα:

• το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(που αντιπροσωπεύει τα κράτη µέλη),

• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που αντι-
προσωπεύει τους πολίτες) και

• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ένα πολιτικά
ανεξάρτητο όργανο που προασπίζει το
συλλογικό ευρωπαϊκό συµφέρον).

Αυτό το «θεσµικό τρίγωνο» µπορεί να
λειτουργεί µόνο αν τα τρία αυτά θεσµικά
όργανα συνεργάζονται στενά και εµπι-
στεύονται το ένα το άλλο. «Για να εκπλη-

4   Πώς λειτουργεί η Ένωση;



ρώνουν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε
την παρούσα Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο από κοινού µε το Συµβούλιο, το
Συµβούλιο ή η Επιτροπή εκδίδουν κανο-
νισµούς και οδηγίες, λαµβάνουν αποφά-
σεις και διατυπώνουν συστάσεις ή γνώ-
µες». (Άρθρο 249 της συνθήκης του Μάα-
στριχτ).

Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι το κύριο θεσµικό όργανο της ΕΕ
που λαµβάνει αποφάσεις. Παλαιότερα
ήταν γνωστό ως «Συµβούλιο Υπουργών»,
αλλά για λόγους συντοµίας αποκαλείται
απλά «το Συµβούλιο».

Κάθε χώρα της ΕΕ ασκεί εκ περιτροπής
την προεδρία του Συµβουλίου για ένα
εξάµηνο. Σε κάθε σύνοδο του Συµβουλί-
ου συµµετέχει ένας υπουργός από κάθε
κράτος µέλος. Το ποιοι υπουργοί συµµε-
τέχουν σε µια συνεδρίαση εξαρτάται από
το θέµα της ηµερήσιας διάταξης: εξωτε-
ρική πολιτική, γεωργία, βιοµηχανία, µετα-
φορές, περιβάλλον κλπ. Υπάρχουν εννέα
διαφορετικές «συνθέσεις» του Συµβουλί-
ου που καλύπτουν όλους αυτούς τους
τοµείς πολιτικής. Οι εργασίες του Συµ-
βουλίου συνολικά προγραµµατίζονται και
συντονίζονται από το Συµβούλιο Γενικές
Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τις
συνόδους του Συµβουλίου πραγµατοποι-
ούνται από την Επιτροπή των Μονίµων
Αντιπροσώπων (Coreper), στην οποία
συµµετέχουν οι πρέσβεις των κρατών
µελών στην ΕΕ, οι οποίοι υποβοηθούνται
από υπαλλήλους των υπουργείων της
κάθε χώρας. Η διοικητική εργασία του
Συµβουλίου ασκείται από τη γενική γραµ-
µατεία του, που έχει έδρα τις Βρυξέλλες.

Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο κατέχουν από κοινού τη νοµοθε-
τική εξουσία και την ευθύνη για τον προ-
ϋπολογισµό. Το Συµβούλιο συνάπτει, επί-
σης, διεθνείς συµφωνίες, τις οποίες έχει
διαπραγµατευθεί η Επιτροπή. Σύµφωνα
µε τις Συνθήκες, το Συµβούλιο λαµβάνει
τις αποφάσεις του ή µε οµοφωνία ή µε
πλειοψηφία ή µε «ειδική πλειοψηφία».

Για σηµαντικά θέµατα, όπως η τροποποί-
ηση των Συνθηκών, η θέσπιση µιας νέας
κοινής πολιτικής ή η έγκριση της προ-
σχώρησης µιας νέας χώρας στην Ένωση,
το Συµβούλιο πρέπει να αποφασίζει οµό-
φωνα.

Στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις,
απαιτείται ψηφοφορία µε ειδική πλειοψη-
φία, δηλαδή µια απόφαση δεν είναι δυνα-
τό να ληφθεί εάν δεν συγκεντρώσει ένα
συγκεκριµένο ελάχιστο αριθµό ψήφων. Ο
αριθµός ψήφων που διαθέτει κάθε χώρα
της ΕΕ αντανακλά σε γενικές γραµµές το
µέγεθος του πληθυσµού της. Μέχρι την
1η Μαΐου 2004, ο αριθµός ψήφων που
διαθέτει η κάθε χώρα είναι ο ακόλουθος:

• Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ηνωµένο Βασίλειο 10

• Ισπανία 8 
• Βέλγιο, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, 

Πορτογαλία 5 
• Αυστρία, Σουηδία 4 
• ∆ανία, Ιρλανδία, Φινλανδία 3 
• Λουξεµβούργο 2 

Σύνολο: 87 

Ο ελάχιστος αριθµός ψήφων που απαι-
τούνται για να επιτευχθεί ειδική πλειοψη-
φία είναι 62 σε σύνολο 87 ψήφων (δηλαδή
ποσοστό 71,3 %).

Για ένα εξάµηνο, από την 1η Μαΐου 2004,
όταν τα νέα κράτη µέλη προσχωρήσουν
στην ΕΕ, θα εφαρµοστούν µεταβατικές
διατάξεις. Από την 1η Νοεµβρίου 2004 και
µετά, ο αριθµός ψήφων της κάθε χώρας
θα είναι ο ακόλουθος:

• Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και 
Ηνωµένο Βασίλειο 29

• Ισπανία και Πολωνία 27
• Κάτω Χώρες 13
• Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, 

Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία 12
• Αυστρία και Σουηδία 10
• ∆ανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 

Σλοβακία και Φινλανδία 7
• Κύπρος, Εσθονία, Λεττονία, 

Λουξεµβούργο και Σλοβενία 4
• Μάλτα 3

Σύνολο 321
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Για να επιτευχθεί ειδική πλειοψηφία θα
απαιτούνται τουλάχιστον 232 ψήφοι
(72,3 %). Επιπλέον,

• θα απαιτείται πλειοψηφία κρατών
µελών (σε ορισµένες περιπτώσεις δύο
τρίτων) για την έκδοση της απόφασης,
και

• κάθε κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει
να επιβεβαιωθεί ότι οι θετικές ψήφοι
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62 %
του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµετέχουν
οι πρόεδροι ή οι πρωθυπουργοί όλων των
χωρών της ΕΕ και ο πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνεται
σε κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηµιουργήθηκε
µε την πρακτική που καθιέρωσαν οι πολι-
τικοί ηγέτες της ΕΕ (οι «αρχηγοί κρατών
ή κυβερνήσεων») µετά το 1974 να συνα-
ντιούνται σε τακτά διαστήµατα. Η πρακτι-
κή αυτή επισηµοποιήθηκε µε την ενιαία
ευρωπαϊκή πράξη (1987). Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο συνέρχεται πλέον τέσσερις
φορές το χρόνο. Στις συνόδους του προ-
εδρεύει ο πρόεδρος ή πρωθυπουργός
της χώρας η οποία ασκεί την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή οι εξελίξεις στην ΕΕ αποκτούν
όλο και µεγαλύτερη σηµασία στην εθνική
πολιτική ζωή της κάθε χώρας, είναι απα-
ραίτητο οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί
των κρατών µελών να έχουν αυτή την
ευκαιρία να συνεδριάζουν και να συζη-
τούν τα σηµαντικά ευρωπαϊκά θέµατα.
Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, το Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο ανακηρύχθηκε επίσηµα
σε όργανο που χαράζει τις βασικές πολι-
τικές της Ένωσης και ανατέθηκε σε αυτό
η εξουσία να ρυθµίζει τα δύσκολα ζητή-
µατα για τα οποία δεν µπορούν να κατα-
λήξουν σε συµφωνία οι υπουργοί (στη
σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης).

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
αποτελεί σηµαντικό γεγονός στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, εφόσον οι συµµε-
τέχοντες είναι γνωστά πολιτικά πρόσωπα
και συζητούνται σε αυτό σοβαρά ζητήµα-
τα. Εξετάζει επίσης τα ζητήµατα της διε-
θνούς επικαιρότητας. Στόχος του είναι
να εκφράζεται µε µια φωνή για τα διεθνή
ζητήµατα, διαµορφώνοντας µια κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλει-
ας (ΚΕΠΠΑ).

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι, λοιπόν,
το όργανο της ΕΕ που λαµβάνει αποφά-
σεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Ορισµένα κράτη µέλη θα επιθυµούσαν να
µετεξελιχθεί σε πραγµατική κυβέρνηση
της Ευρώπης και θα ήθελαν επίσης ένα
από τα µέλη του να αντιπροσωπεύει την
Ένωση στη διεθνή σκηνή. Θα έπρεπε το
πρόσωπο αυτό να εκλέγεται από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή θα έπρεπε να
είναι αυτοδίκαια ο πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής; Σε αυτό το ζήτηµα
υπάρχει διαφωνία.

Στο µεταξύ, το ρόλο του «Mr Europe»
διαδραµατίζει ο ύπατος εκπρόσωπος για
την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας (ένα πόστο που θεσπίστηκε µε
τη συνθήκη του Άµστερνταµ), ο οποίος
είναι και γενικός γραµµατέας του Συµ-
βουλίου. Στη θέση αυτή, διορίστηκε το
1999 ο Χαβιέ Σολάνα.
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1999-2004 2004-2007 2007-2009

Βουλγαρία – – 18

Βέλγιο 25 24 24

Τσεχική ∆ηµοκρατία – 24 24

∆ανία 16 14 14

Γερµανία 99 99 99

Εσθονία – 6 6

Ελλάδα 25 24 24

Ισπανία 64 54 54

Γαλλία 87 78 78

Ιρλανδία 15 13 13

Ιταλία 87 78 78

Κύπρος – 6 6

Λεττονία – 9 9

Λιθουανία – 13 13

Λουξεµβούργο 6 6 6

Ουγγαρία – 24 24

Μάλτα – 5 5

Κάτω Χώρες 31 27 27

Αυστρία 21 18 18

Πολωνία – 54 54

Πορτογαλία 25 24 24

Ρουµανία – – 36

Σλοβενία – 7 7

Σλοβακία – 14 14

Φινλανδία 16 14 14

Σουηδία 22 19 19

Ηνωµένο Βασίλειο 87 78 78

(Ανώτατο) σύνολο 626 732 786

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το εκλε-
γόµενο όργανο που αντιπροσωπεύει
τους πολίτες της ΕΕ και συµµετέχει στη
νοµοθετική διαδικασία. Από το 1979 τα
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ΜΕΚ) εκλέγονται απευθείας µε καθολική
ψηφοφορία, κάθε πέντε έτη.

Μέχρι τις εκλογές του 2004, το Κοινο-
βούλιο έχει 626 µέλη. Μετά, ο αριθµός
των µελών του θα αυξάνεται λόγω των
διευρύνσεων της ΕΕ. Ο αριθµός ΚΕΜ από
κάθε χώρα είναι ο ακόλουθος: (σε αλφα-
βητική σειρά µε βάση το όνοµα της
χώρας στη δική της γλώσσα):
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Οι σύνοδοι ολοµελείας του Κοινοβουλίου
πραγµατοποιούνται συνήθως στο Στρα-
σβούργο και οι έκτακτες σύνοδοι στις
Βρυξέλλες. Το Κοινοβούλιο έχει 17 επι-
τροπές, οι οποίες διεκπεραιώνουν το
προπαρασκευαστικό έργο για τις συνό-
δους ολοµελείας και ορισµένες πολιτικές
οµάδες που συνεδριάζουν κυρίως στις
Βρυξέλλες. Η γενική γραµµατεία έχει
έδρα το Λουξεµβούργο.

Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κατέ-
χουν από κοινού τη νοµοθετική εξουσία
και την ασκούν µε τρεις διαφορετικές
διαδικασίες (εκτός από την απλή διαβού-
λευση).

Πρώτον, είναι η «διαδικασία συνεργα-
σίας» η οποία θεσπίστηκε µε την ενιαία
ευρωπαϊκή πράξη το 1986. Με βάση αυτή
τη διαδικασία, το Κοινοβούλιο διατυπώνει
τη γνώµη του για τα σχέδια οδηγιών και
κανονισµών που προτείνονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία µπορεί να
τροποποιήσει την πρότασή της για να
λάβει υπόψη τη γνώµη του Κοινοβουλίου.

∆εύτερον, είναι η «διαδικασία της σύµ-
φωνης γνώµης» η οποία επίσης θεσπί-
στηκε το 1986. Βάσει αυτής της διαδικα-
σίας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσει
τη σύµφωνη γνώµη του για διεθνείς συµ-
φωνίες τις οποίες διαπραγµατεύεται η
Επιτροπή και για κάθε προτεινόµενη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και για ορισµένα άλλα θέµατα στα
οποία περιλαµβάνονται οι αλλαγές του
τρόπου εκλογής του Κοινοβουλίου.

Τρίτον, είναι η «διαδικασία συναπόφα-
σης», η οποία θεσπίστηκε µε τη συνθήκη
του Μάαστριχτ (1992). Η διαδικασία αυτή
παρέχει στο Κοινοβούλιο τις ίδιες εξου-
σίες µε το Συµβούλιο, όταν εκδίδονται
νοµοθετικές πράξεις για ένα σύνολο
σηµαντικών θεµάτων που περιλαµβάνουν
την ελεύθερη διακίνηση εργαζοµένων,
την εσωτερική αγορά, την εκπαίδευση,
την έρευνα, το περιβάλλον, τα διευρω-
παϊκά δίκτυα, την υγεία, τον πολιτισµό και
την προστασία των καταναλωτών. Το Κοι-
νοβούλιο διαθέτει την εξουσία να απορ-
ρίψει µια προταθείσα νοµοθετική πράξη
σε αυτούς τους τοµείς, εάν η απόλυτη
πλειοψηφία των ΜΕΚ καταψηφίσουν την
«κοινή θέση» του Συµβουλίου. Όµως, το

θέµα µπορεί να παραπεµφθεί σε µια επι-
τροπή συνδιαλλαγής.

Η συνθήκη του Άµστερνταµ πρόσθετε
άλλους 23 και η συνθήκη της Νίκαιας
άλλους επτά τοµείς στους οποίους εφαρ-
µόζεται η διαδικασία συναπόφασης.

Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν
επίσης κοινή αρµοδιότητα να εγκρίνουν
τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο προϋπολογι-
σµού το οποίο συζητείται στο Κοινοβού-
λιο και το Συµβούλιο. Το Κοινοβούλιο
µπορεί να απορρίψει τον προταθέντα
προϋπολογισµό και το έχει ήδη πράξει
αρκετές φορές. Σε αυτή την περίπτωση,
η όλη διαδικασία του προϋπολογισµού
πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Το Κοι-
νοβούλιο έχει χρησιµοποιήσει πλήρως
την εξουσία του στον τοµέα του προϋπο-
λογισµού για να επηρεάσει τη διαδικασία
διαµόρφωσης πολιτικών της ΕΕ. Παρ’ όλα
αυτά, οι περισσότερες δαπάνες της ΕΕ
για τη γεωργία υπόκεινται στον έλεγχο
του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο είναι η κινητήρια δύναµη
για τη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολι-
τικών. Είναι το πρώτο βήµα διαλόγου της
ΕΕ, ένας χώρος στον οποίο πρέπει να
συναντηθούν και να ζυµωθούν οι πολιτικές
απόψεις και οι εθνικές απόψεις όλων των
κρατών µελών. Έτσι είναι απολύτως φυσι-
κό το Κοινοβούλιο να αποτελεί την αφετη-
ρία πολλών πολιτικών πρωτοβουλιών.

Οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο πραγµα-
τοποιούνται από τις πολιτικές οµάδες. Οι
µεγαλύτερες από αυτές είναι:

• το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (Χριστιανο-
δηµοκράτες) και οι Ευρωπαίοι ∆ηµο-
κράτες ― η οµάδα EPP-ED·

• το κόµµα των Ευρωπαίων Σοσιαλι-
στών-PES.

Το Κοινοβούλιο έχει διαδραµατίσει καθο-
ριστικό ρόλο στη σύνταξη του χάρτη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ (που
ανακοινώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2000)
και στη σύσταση της ευρωπαϊκής Συνέ-
λευσης µετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λάακεν τον ∆εκέµβριο
του 2001.



Επίσης, το Κοινοβούλιο ασκεί τον δηµο-
κρατικό έλεγχο της Ένωσης. Έχει την
εξουσία να αποπέµψει την Επιτροπή
ψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας σε
βάρος της (για την απόφαση αυτή απαι-
τείται πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφι-
σάντων). Ελέγχει τη σωστή διαχείριση και
εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ, παρα-
δείγµατος χάρη εξετάζοντας τις εκθέσεις
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποβάλλο-
ντας προφορικές και γραπτές ερωτήσεις
στην Επιτροπή και το Συµβούλιο. Επίσης,
ο εκάστοτε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου υποβάλλει έκθεση στο Κοι-
νοβούλιο σχετικά µε τις αποφάσεις που
λαµβάνουν οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ.

Ο Πατ Κοξ εξελέγη πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου το 2002.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή είναι ένα από τα βασικά
θεσµικά όργανα της ΕΕ. Μέχρι την 1η
Μαΐου 2004 έχει 20 µέλη (από δύο µέλη
έχουν η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η
Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο και από
ένα µέλος όλες οι άλλες χώρες) που διο-
ρίζονται για περίοδο πέντε ετών από τα
κράτη µέλη και εγκρίνονται από το Κοινο-
βούλιο.

Από την 1η Μαΐου 2004 και µετά, όταν
προσχωρήσουν τα νέα κράτη µέλη στην
ΕΕ, η κάθε χώρα θα διαθέτει από έναν
επίτροπο.

Η Επιτροπή ενεργεί µε πλήρη πολιτική
ανεξαρτησία. Αποστολή της είναι να προ-
ασπίζει το συµφέρον της ΕΕ συνολικά και
για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να δέχεται
υποδείξεις από καµία κυβέρνηση κράτους
µέλους. Ως «Θεµατοφύλακας των Συνθη-
κών», οφείλει να διασφαλίζει την εφαρµο-
γή των κανονισµών και οδηγιών που εκδί-
δουν το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί
να προσφύγει στο ∆ικαστήριο κατά οιου-
δήποτε µέρους που διαπράττει παράβαση
προκειµένου να το υποχρεώσει να συµ-
µορφωθεί µε τη νοµοθεσία της ΕΕ.

Η Επιτροπή είναι το µοναδικό θεσµικό
όργανο που έχει το δικαίωµα να προτεί-

νει νέες νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ και
µπορεί να παρεµβαίνει σε κάθε στάδιο
για να επιτευχθεί συµφωνία τόσο στο
εσωτερικό του Συµβουλίου όσο και µετα-
ξύ του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Ως εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, η Επιτρο-
πή εκτελεί τις αποφάσεις που λαµβάνει
το Συµβούλιο, παραδείγµατος χάρη όσον
αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Η
Επιτροπή είναι κατ’ εξοχήν υπεύθυνη για
την άσκηση των κοινών πολιτικών της ΕΕ,
όπως οι πολιτικές στους τοµείς της έρευ-
νας, της αναπτυξιακής βοήθειας, η περι-
φερειακή πολιτική, κλπ. ∆ιαχειρίζεται επί-
σης τον προϋπολογισµό για την άσκηση
αυτών των πολιτικών.

Η Επιτροπή είναι υπόλογη στο Κοινοβού-
λιο και ολόκληρη η Επιτροπή οφείλει να
παραιτηθεί ως σώµα, εάν το Κοινοβούλιο
ψηφίσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον
της. Όταν αντιµετώπισε παρόµοια πρότα-
ση δυσπιστίας, ο πρόεδρος Ζακ Σαντέρ
υπέβαλε τη συλλογική παραίτηση της
Επιτροπής στις 16 Μαρτίου 1999. Ο Ροµά-
νο Πρόντι ανέλαβε πρόεδρος της Επιτρο-
πής για την περίοδο 1999-2004.

Η Επιτροπή στηρίζεται από µια δηµόσια
διοίκηση που αποτελείται από 36 «Γενι-
κές ∆ιευθύνσεις» (Γ∆) και υπηρεσίες, οι
οποίες έχουν ως έδρα κυρίως τις Βρυ-
ξέλλες και το Λουξεµβούργο. Σε αντίθε-
ση µε τις γραµµατείες των παραδοσιακών
διεθνών οργανισµών, η Επιτροπή διαθέ-
τει δικούς της δηµοσιονοµικούς πόρους
και, ως εκ τούτου, µπορεί να λειτουργεί
µε απόλυτη ανεξαρτησία.

Το ∆ικαστήριο

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των, µε έδρα το Λουξεµβούργο, αποτε-
λείται από ένα δικαστή από κάθε χώρα
της ΕΕ και επικουρείται από οκτώ γενι-
κούς εισαγγελείς. Τα µέλη του διορίζο-
νται µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσε-
ων των κρατών µελών. Κάθε δικαστής
διορίζεται για θητεία έξι ετών, η οποία
είναι δυνατό να ανανεωθεί για µια ή δύο
ακόµη περιόδους τριών ετών. Τα µέλη
του ∆ικαστηρίου λειτουργούν µε πλήρη
αµεροληψία.
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Αποστολή του ∆ικαστηρίου είναι να εξα-
σφαλίζει την τήρηση του δικαίου της ΕΕ
κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή των
Συνθηκών.

Το ∆ικαστήριο µπορεί να καταδικάσει
κάθε κράτος µέλος της ΕΕ που δεν
εκπληροί τις υποχρεώσεις του βάσει των
Συνθηκών. Ελέγχει τη σωστή εφαρµογή
των νοµοθετικών πράξεων µε προσφυγές
ακυρώσεως και µπορεί να διαπιστώσει ότι
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
ή η Επιτροπή παρέλειψαν να ασκήσουν τα
καθήκοντά τους.

Το ∆ικαστήριο είναι επίσης το µόνο
θεσµικό όργανο που µπορεί, εάν το ζητή-
σουν τα εθνικά δικαστήρια, να εκδώσει
απόφαση σχετικά µε την ερµηνεία των
Συνθηκών και την εγκυρότητα και την
ερµηνεία των νοµοθετικών πράξεων της
ΕΕ. Έτσι, όταν παραπεµφθεί παρόµοιο
ζήτηµα ενώπιον ενός δικαστηρίου κρά-
τους µέλους, το εν λόγω δικαστήριο µπο-
ρεί ―και σε ορισµένες περιπτώσεις οφεί-
λει― να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο να εκδώσει προδικαστική απόφα-
ση.

Το σύστηµα αυτό διασφαλίζει ότι η νοµο-
θεσία της ΕΕ ερµηνεύεται και εφαρµόζε-
ται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε ολόκλη-
ρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Συνθήκες αναθέτουν ρητά στο ∆ικα-
στήριο να κρίνει αν η νοµοθεσία της ΕΕ
σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
πολιτών της ΕΕ και να εκδίδει αποφάσεις
για ζητήµατα προσωπικής ελευθερίας και
ασφάλειας.

Το Πρωτοδικείο, που δηµιουργήθηκε το
1989 και αποτελείται από ένα δικαστή
από κάθε χώρα της ΕΕ, είναι αρµόδιο να
εκδίδει αποφάσεις για συγκεκριµένες
υποθέσεις, ιδίως για αγωγές που ασκούν
εταιρείες ή ιδιώτες κατά των οργάνων
της ΕΕ και να επιλύει διαφορές µεταξύ
των θεσµικών οργάνων και του προσωπι-
κού που εργάζεται σε αυτά.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που θεσπίστηκε
το 1977, αποτελείται από ένα µέλος από

κάθε χώρα της ΕΕ, που διορίζεται για διά-
στηµα έξι ετών µε συµφωνία µεταξύ των
κρατών µελών µετά από διαβούλευση µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο ελέγχει αν όλα τα έσοδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εισπραχθεί
και όλες οι δαπάνες της έχουν πραγµατο-
ποιηθεί µε νόµιµο και κανονικό τρόπο και
αν η διαχείριση του προϋπολογισµού της
ΕΕ είναι σωστή. Έχει δικαίωµα να ελέγχει
τους λογαριασµούς κάθε οργανισµού ο
οποίος διαχειρίζεται κεφάλαια της ΕΕ και,
ενδεχοµένως, να παραπέµψει ορισµένα
θέµατα στο ∆ικαστήριο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή

Όταν λαµβάνουν αποφάσεις για πολιτι-
κές που εµπίπτουν στις συνθήκες ΕΚ και
Ευρατόµ, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
ζητούν τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικο-
νοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΕΟΚΕ). Τα µέλη της αντιπροσωπεύουν
τις διάφορες οµάδες συµφερόντων, που
όλες µαζί συναποτελούν την «οργανωµέ-
νη κοινωνία των πολιτών» και διορίζονται
από το Συµβούλιο για τετραετή θητεία.

Η γνώµη της ΕΟΚΕ πρέπει να ζητείται
πριν από τη λήψη αποφάσεων για πολ-
λούς τοµείς (απασχόληση, Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, επαγγελµατική κατάρ-
τιση, κλπ.). Η επιτροπή µπορεί, επίσης, να
εκδίδει γνωµοδοτήσεις και µε δική της
πρωτοβουλία για άλλα ζητήµατα που
θεωρεί σηµαντικά.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), που
ιδρύθηκε µε τη συνθήκη για την Ευρω-
παϊκή Ένωση, αποτελείται από αντιπρο-
σώπους περιφερειακής και τοπικής δια-
κυβέρνησης, οι οποίοι προτείνονται από
τα κράτη µέλη και διορίζονται από το
Συµβούλιο για τετραετή θητεία. Βάσει
της Συνθήκης, το Συµβούλιο και η Επι-
τροπή οφείλουν να ζητούν τη γνώµη της
ΕτΠ για θέµατα που αφορούν τις περιφέ-
ρειες και η Επιτροπή των Περιφερειών
µπορεί επίσης να εκδίδει γνωµοδοτήσεις
µε δική της πρωτοβουλία.



Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), που έχει έδρα το Λουξεµβούργο,
χρηµατοδοτεί έργα για την ενίσχυση των
λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών της
ΕΕ και για να βοηθήσει τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικότε-
ρες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
που έχει έδρα τη Φραγκφούρτη, είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση του ευρώ και
της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΕ. Ο
τρόπος λειτουργίας της περιγράφεται
λεπτοµερέστερα στο κεφάλαιο 7.

Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση

Τα θεσµικά και τα άλλα όργανα που περι-
γράφονται προηγουµένως αποτελούν
τους βασικούς κρίκους στον µηχανισµό
λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Όµως απαιτεί-
ται συνολική επανεξέταση του συστήµα-
τος για να µπορέσει η ΕΕ να συνεχίσει να
λειτουργεί αποτελεσµατικά. Γι’ αυτό το
λόγο, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου του Λάακεν, τον ∆εκέµβριο του
2001, αποφάσισε τη δηµιουργία της
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. Τα 105 µέλη
της αντιπροσώπευαν τις κυβερνήσεις
των κρατών µελών και των υποψήφιων
χωρών, τα εθνικά κοινοβούλια, το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, υπό την προεδρία του πρώην
γάλλου προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ’
Εστέν. Αποστολή της Συνέλευσης ήταν
να προτείνει ένα νέο τρόπο διοίκησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά τη διεύ-
ρυνση.

Η ΕΕ αντιµετωπίζει δύο βασικές προκλή-
σεις. Πρώτον, η διεύρυνση κατά τη µία ή
τις δύο επόµενες δεκαετίες θα έχει σαν
αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός των
κρατών µελών να αυξηθεί ενδεχοµένως
σε 30 ή 35. Είναι δυνατό να πιστεύει
κανείς ότι το Συµβούλιο µπορεί να λαµ-
βάνει αποφάσεις µε οµοφωνία για οποιο-
δήποτε θέµα µε τόσο πολλούς υπουρ-

γούς γύρω από το τραπέζι; ∆εν θα παρα-
λύσει ο µηχανισµός λήψης αποφάσεων
της ΕΕ; Πώς θα κυβερνάται η Ένωση;
Ποιος θα εκπροσωπεί την Ευρώπη στη
διεθνή σκηνή; Ποια θα είναι τα τελικά
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εξάλ-
λου, το Συµβούλιο της Ευρώπης (που δεν
είναι όργανο της ΕΕ) έχει ήδη 45 κράτη
µέλη στα οποία περιλαµβάνονται η
Ρωσία, η Ουκρανία, η Τουρκία και οι
Χώρες του Καυκάσου.

∆εύτερον, οι πολίτες της ΕΕ θέλουν να
συµµετέχουν ενεργότερα στη διαµόρφω-
ση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά δυσκο-
λεύονται να κατανοήσουν το πολύ περί-
πλοκο σύστηµα λήψης αποφάσεων και
θεωρούν ότι οι «Βρυξέλλες» βρίσκονται
πάρα πολύ µακριά από την καθηµερινή
ζωή τους. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να
υπάρξει ένα Σύνταγµα που θα ορίζει
σαφώς ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα Σύνταγµα
που να ορίζει τις εξουσίες και τις αρµο-
διότητες του κάθε οργάνου της ΕΕ και
ποιες θα είναι οι αρµοδιότητες των περι-
φερειακών διοικήσεων και των εθνικών
κυβερνήσεων.

Η ΕΕ πρέπει να επινοήσει µια νέα µορφή
«διακυβέρνησης» που θα είναι απλούστε-
ρη, δηµοκρατικότερη και θα φέρει την
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.
Έτσι, η Συνέλευση συνέταξε ένα Σύνταγ-
µα που είχε στόχο να ικανοποιήσει αυτές
τις ανάγκες και παρουσιάστηκε στη σύνο-
δο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Ιού-
νιο του 2003.

Το Σύνταγµα θα έχει θεµελιώδη σηµασία
για το µέλλον της Ένωσης. Είναι το βασι-
κό θέµα των συζητήσεων της διακυβερ-
νητικής διάσκεψης (∆Κ∆) που άρχισε στις
4 Οκτωβρίου 2003 και θα αποτελέσει
σηµαντικό θέµα του διαλόγου ενόψει των
εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2004.
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Προς ένα ευρωπαϊκό Σύνταγµα

Στη σύνοδό του, που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Ιουνίου 2003,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης που υπέβαλε ο
κ. Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, πρόεδρος της Συνέλευσης. Οι πολιτικοί αρχηγοί της ΕΕ
περιέγραψαν το σχέδιο ως «καλή βάση για την έναρξη της διακυβερνητικής διάσκε-
ψης» τον Οκτώβριο του 2003.

Το σχέδιο προτείνει, µεταξύ άλλων:

• Την εκλογή προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία για θητεία
δυόµισι ετών, µε δυνατότητα µίας ανανέωσης.

• Την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής µε πλειοψηφία των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Πρέπει να προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβανοµένου
υπόψη του αποτελέσµατος των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

• Το διορισµό ενός υπουργού εξωτερικών της ΕΕ. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι
ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Επιτροπής και µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

• Την ενσωµάτωση του χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων στη Συνθήκη.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα.

• Την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συµβούλιο σε περισσότερους τοµείς.

• Την ενίσχυση της νοµοθετικής και δηµοσιονοµικής εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου.

• Τον σαφέστερο καθορισµό των εξουσιών και των αρµοδιοτήτων της Ένωσης και των
κρατών µελών της.

• Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ τηρεί την αρχή της επικου-
ρικότητας.
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5   Με τι ασχολείται η Ένωση
Τα άτοµα που συνέταξαν τη συνθήκη της
Ρώµης καθόρισαν την ακόλουθη αποστολή
για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα:
«µε τη δηµιουργία µιας κοινής αγοράς και
την προοδευτική προσέγγιση της οικονοµι-
κής πολιτικής των κρατών µελών, να προά-
γει την αρµονική ανάπτυξη των οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοι-
νότητας, τη συνεχή και ισόρροπη επέκταση
της οικονοµίας, αυξηµένη σταθερότητα,
επιταχυνόµενη ανύψωση του βιοτικού επι-
πέδου και σχέσεις περισσότερο στενές
µεταξύ των κρατών µελών που συνενώνει».

Οι στόχοι αυτοί έχουν σε µεγάλο βαθµό
επιτευχθεί χάρη στην ελεύθερη κυκλο-
φορία των εµπορευµάτων, των προσώ-
πων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων
και στην πολιτική της ΕΕ για τη διασφάλι-
ση θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των
επιχειρήσεων και την προστασία των
συµφερόντων των καταναλωτών. Η ενι-
αία αγορά ολοκληρώθηκε το 1993 και το
ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία το 2002.

Όµως, για να µπορέσουν όλοι οι τοµείς της
οικονοµίας και όλες οι περιφέρειες της

Ευρώπης να επωφεληθούν από αυτά τα
επιτεύγµατα, πρέπει να στηρίζονται από
«διαρθρωτικές πολιτικές» που χρηµατοδο-
τούνται και συνεχίζονται µε τη δέσµευση
και την αποφασιστικότητα της ίδιας της ΕΕ.

Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης αντιλή-
φθηκαν έγκαιρα ότι ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη σηµαίνει ανάληψη δράσης για την
ενίσχυση της «οικονοµικής και κοινωνι-
κής συνοχής» ― µε άλλα λόγια για να µει-
ωθεί το χάσµα ανάµεσα στις πλουσιότε-
ρες και τις φτωχότερες περιφέρειες.
Στην πράξη, αυτό είχε σαν αποτέλεσµα
τη θέσπιση περιφερειακών και κοινωνι-
κών πολιτικών οι οποίες αποκτούσαν όλο
και µεγαλύτερη βαρύτητα µετά από κάθε
διαδοχική διεύρυνση της ΕΕ.

Περιφερειακή δράση

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συνίστα-
ται κυρίως στη διάθεση κεφαλαίων από
τον προϋπολογισµό της ΕΕ στις µειονε-
κτικές περιφέρειες και τις οµάδες πληθυ-
σµού. Το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε
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την περίοδο 2000-2006 ανέρχεται σε 213
δισ. EUR. Τα κεφάλαια αυτά χρησιµοποι-
ούνται για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη
των καθυστερηµένων περιφερειών, για
την ανασυγκρότηση των παλαιών βιοµη-
χανικών περιοχών, για να βοηθηθούν οι
νέοι και µακροχρόνια άνεργοι να βρουν
εργασία, για τον εκσυγχρονισµό της
γεωργίας και την ενίσχυση των µειονεκτι-
κών αγροτικών περιοχών.

Τα κεφάλαια διατίθενται µέσω ειδικών
ταµείων ― του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ),
του Χρηµατοδοτικού Μέσου Προσανατο-
λισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) και του Ευρω-
παϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ, που είναι
επίσης γνωστό και µε το γαλλικό αρκτικό-
λεξό του FEOGA).

Τα κεφάλαια αυτά συµπληρώνουν ή συµ-
βάλλουν στην πραγµατοποίηση επενδύ-
σεων από τον ιδιωτικό τοµέα και από τις
εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις. Για
να εστιαστούν τα κεφάλαια αυτά στους
τοµείς στους οποίους θα έχουν το µεγα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσµα, η ΕΕ έχει
καθορίσει τρεις στόχους προτεραιότητας.

• Ο στόχος 1 αφορά την ανάπτυξη των
περιφερειών στις οποίες ο παραγόµε-
νος πλούτος διά του αριθµού των
κατοίκων ―που είναι γνωστός µε τον
όρο «κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώ-
ριο προϊόν (ΑΕΠ)»― είναι κατώτερος
από το 75 % του µέσου όρου της ΕΕ. Η
ενίσχυση αυτή, που ανέρχεται σε 135
δισ. EUR, αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα
των συνολικών κεφαλαίων τα οποία δια-
τίθενται για την περιφερειακή πολιτική
την περίοδο 2000-2006. Έχει στόχο να
ωφελήσει περίπου 50 περιφέρειες οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το 22 % του
πληθυσµού της ΕΕ. Χρησιµοποιείται για
την ανάπτυξη της οικονοµίας αυτών
των περιφερειών µέσω της δηµιουργίας
των αναγκαίων υποδοµών, της παροχής
καλύτερης κατάρτισης στον τοπικό
πληθυσµό και την ενθάρρυνση των
επενδύσεων σε τοπικές επιχειρήσεις.

• Ο στόχος 2 αφορά την ενίσχυση των
άλλων περιφερειών που αντιµετωπί-
ζουν δυσκολίες. Οι περιοχές αυτές
είναι περιοχές στο στάδιο της αναδιάρ-
θρωσης της οικονοµίας τους, παρακµά-
ζουσες αγροτικές περιοχές, περιοχές
αλιείας σε περίοδο κρίσης ή αστικές
περιοχές µε σοβαρά προβλήµατα.

• Ο στόχος 3 επιδιώκει την καταπολέµη-
ση της ανεργίας µέσω του εκσυγχρονι-
σµού των συστηµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης και της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας.

Στα ειδικά προγράµµατα που προωθούν
αυτούς τους στόχους περιλαµβάνονται
το Interreg το οποίο προωθεί τη συνεργα-
σία µεταξύ χωρών και µεταξύ περιφερει-
ών και το Urban που στηρίζει τη βιώσιµη
ανάπτυξη πόλεων και αστικών περιοχών
που αντιµετωπίζουν κρίση.

Εκτός από αυτά τα «διαρθρωτικά
ταµεία», υπάρχει και το Ταµείο Συνοχής.
Το ταµείο αυτό χρηµατοδοτεί υποδοµές
µεταφορών και έργα στον τοµέα του
περιβάλλοντος στις χώρες της ΕΕ µε
κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατώτερο του 90 %
του µέσου όρου της ΕΕ. Οι χώρες αυτές
µέχρι σήµερα ήταν η Ελλάδα, η Ιρλανδία,
η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Αυτά τα διαρθρωτικά προγράµµατα, που
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, συνέβαλαν στη σύγκλιση των
οικονοµιών των χωρών της. Αυτή η οικο-
νοµική «σύγκλιση» είναι και αποτέλεσµα
των δράσεων των κυβερνήσεων της ΕΕ
για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.

Επέκταση της διαρθρωτικής 
πολιτικής στα νέα κράτη µέλη

Η διεύρυνση της Ένωσης που θα περιλά-
βει δέκα νέα κράτη µέλη θα αποτελέσει
σηµαντική πρόκληση για την οικονοµική
και κοινωνική συνοχή, διότι η ανάπτυξη
ορισµένων από αυτές τις περιοχές υστε-
ρεί πολύ σε σχέση µε τις υπόλοιπες περι-
φέρεις της ΕΕ. Πράγµατι, η διεύρυνση θα
δηµιουργήσει µεγαλύτερη ανοµοιοµορ-
φία στην Ένωση και θα απαιτήσει περισ-
σότερες προσπάθειες τοµεακών και περι-
φερειακών προσαρµογών.

Χρησιµοποιούνται ήδη ορισµένα «µέσα»
για να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες.
Πρώτο είναι το πρόγραµµα Phare που
χορηγεί ενίσχυση στις υποψήφιες χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Κατά την περίοδο 2000-2006, οι χώρες
αυτές θα λάβουν συνολική «προενταξια-
κή ενίσχυση» 10,9 δισ. EUR.

∆εύτερο είναι το ISPA (Μέσο Προεντα-
ξιακών ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών-ΜΠ∆Π),



το οποίο χρηµατοδοτεί έργα στους
τοµείς του περιβάλλοντος και των µετα-
φορών και διαθέτει προϋπολογισµό 7,2
δισ. EUR.

Τρίτον, το Sapard (Μέσο για τη Χρηµατο-
δότηση της Γεωργίας) έχει προϋπολογι-
σµό 3,6 δισ. EUR.

Μετά την προσχώρηση των νέων κρατών
µελών, τα προγράµµατα των διαρθρωτι-
κών ταµείων και τα έργα του Ταµείου
Συνοχής θα αντικαταστήσουν την προε-
νταξιακή ενίσχυση.

Η κοινωνική διάσταση

Στόχος της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ
είναι να εξαλείψει τις σηµαντικότερες
ανισότητες στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) ιδρύ-
θηκε το 1961 για να προωθήσει τη δηµι-
ουργία θέσεων απασχόλησης και να βοη-
θήσει τους εργαζόµενους να µετακινη-
θούν από µια µορφή εργασίας και από µια
γεωγραφική περιοχή σε µια άλλη. Το
2003, διατέθηκαν για το ΕΚΤ 4,8 δισ. EUR
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.

Η χρηµατοδοτική ενίσχυση δεν είναι ο
µοναδικός τρόπος µε τον οποίο η ΕΕ επι-
διώκει να βελτιώσει τις κοινωνικές συν-
θήκες στην Ευρώπη. Η βοήθεια από µόνη
της δεν θα µπορούσε ποτέ να λύσει όλα
τα προβλήµατα που προκαλούν η οικονο-
µική ύφεση ή η περιφερειακή υπανάπτυ-
ξη. Η κοινωνική πρόοδος πηγάζει, πρωτί-
στως, από την οικονοµική ανάπτυξη και
προωθείται τόσο από τις εθνικές όσο και
από τις κοινοτικές πολιτικές.

Η κοινωνική πρόοδος ενισχύεται επίσης
µε νοµοθεσίες που εγγυώνται ορισµένα
βασικά δικαιώµατα για όλους τους πολί-
τες της ΕΕ. Ορισµένα από τα δικαιώµατα
αυτά ορίζονται στις Συνθήκες, παραδείγ-
µατος χάρη το δικαίωµα ίσης αµοιβής για
ίση εργασία µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Άλλα δικαιώµατα ορίζονται σε οδηγίες
σχετικά µε την προστασία των εργαζοµέ-
νων (υγεία και ασφάλεια στην εργασία)
και τα βασικά πρότυπα ασφαλείας.

Τον ∆εκέµβριο του 1991, η σύνοδος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μάαστριχτ
ενέκρινε τον κοινοτικό χάρτη των βασι-
κών κοινωνικών δικαιωµάτων, ο οποίος
ορίζει τα δικαιώµατα που πρέπει να έχουν

όλοι οι εργαζόµενοι στην ΕΕ: ελεύθερη
κυκλοφορία· δίκαιη αµοιβή· βελτιωµένες
συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστα-
σία· το δικαίωµα δηµιουργίας ενώσεων
και συλλογικών διαπραγµατεύσεων· το
δικαίωµα στην επαγγελµατική κατάρτιση·
ίση µεταχείριση γυναικών και ανδρών·
ενηµέρωση, διαπραγµάτευση και συµµε-
τοχή των εργαζοµένων· προστασία της
υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργα-
σίας· παροχή προστασίας στα παιδιά,
τους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε ανα-
πηρίες. Τον Ιούνιο του 1997 στο Άµστερ-
νταµ, ο χάρτης αυτός προσαρτήθηκε και
αποτέλεσε αναπόσπαστο µέρος της Συν-
θήκης και εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε
όλα τα κράτη µέλη.

Πολιτική απασχόλησης

Κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού
αιώνα, οι πολίτες της ΕΕ ζητούσαν επιτα-
κτικότερα από τις κυβερνήσεις τους να
λάβουν αποτελεσµατικότερα µέτρα για
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Πώς θα
µπορούσαν οι Ευρωπαίοι να πιστέψουν
στα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και να έχουν εµπιστοσύνη στο µέλλον
της, όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 10 %
του εργατικού δυναµικού της ΕΕ (µέχρι
το 1997) ήταν άνεργοι; Έτσι, ένα νέο
κεφάλαιο για την απασχόληση προστέθη-
κε στη συνθήκη του Άµστερνταµ µε το
οποίο η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
ανάγεται σε προτεραιότητα της οικονοµι-
κής πολιτικής της ΕΕ.

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
στο Λουξεµβούργο, στις 20 και 21 Νοεµ-
βρίου 1997, οι αρχηγοί των 15 κρατών
µελών συµφώνησαν να ακολουθήσουν
µια συντονισµένη στρατηγική, έτσι ώστε
πολιτικές της κάθε χώρας να γίνουν απο-
τελεσµατικότερες. Η στρατηγική αυτή
αφορούσε την παροχή καλύτερης επαγ-
γελµατικής κατάρτισης, την παροχή βοή-
θειας για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσε-
ων και τη βελτίωση του «κοινωνικού δια-
λόγου», δηλαδή των σχέσεων µεταξύ
εργοδοτών και εργαζοµένων. Καθόρισε
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυ-
ξη της απασχόλησης. Η πρόοδος της
εφαρµογής αυτών των κατευθυντήριων
γραµµών εξετάζεται σε τακτά διαστήµατα
από τα κράτη µέλη και τα όργανα της ΕΕ
µε τη χρησιµοποίηση µιας κοινά αποδε-
κτής διαδικασίας αξιολόγησης.
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Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000,
ενίσχυσε και διεύρυνε το πεδίο της
«στρατηγικής του Λουξεµβούργου». Η
στρατηγική αυτή έγινε γνωστή ως «στρα-
τηγική της Λισσαβόνας» και καθόρισε ένα
νέο και πολύ φιλόδοξο στόχο: να γίνει η
ΕΕ, µέσα σε µια δεκαετία, «η ανταγωνι-
στικότερη και δυναµικότερη οικονοµία
της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσι-
µη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότε-
ρες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
(Βλέπε κεφάλαιο 8: Προς µια κοινωνία
που βασίζεται στη γνώση).

Η χρηµατοδότηση των κοινών
πολιτικών

Το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο του Βερολίνου ενέκρινε το συνο-
λικό µέγεθος και τη µορφή των οικονοµι-
κών της ΕΕ για την περίοδο 2000-2006. Η
συµφωνία αυτή ονοµάστηκε «Πρόγραµµα
δράσης 2000» και είχε στόχο να εξασφα-
λισθούν οι απαραίτητοι χρηµατοδοτικοί
πόροι για την υλοποίηση των πολιτικών
της ΕΕ και, ταυτόχρονα, να προετοιµα-
σθεί η διεύρυνση.

Είχε επίσης στόχο να εφαρµοσθεί µια
αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική της ΕΕ
για να βεβαιωθούν οι ευρωπαίοι φορολο-
γούµενοι ότι τα κεφάλαια της ΕΕ επρό-
κειτο να χρησιµοποιηθούν µε σωστό και
αποτελεσµατικό τρόπο. Οι «ίδιοι πόροι»
της ΕΕ, οι οποίοι αποτελούνται κυρίως
από τα έσοδα που προέρχονται από τον
ΦΠΑ και τις συνεισφορές των κρατών
µελών µε βάση το ακαθάριστο εθνικό
προϊόν τους (ΑΕΠ), δεν θα ήταν δυνατό
να υπερβαίνουν το 1,27 % του ΑΕΠ της
Ένωσης την περίοδο 2000-2006.

Αυτή η δηµοσιονοµική πειθαρχία κρίθηκε
ότι θα επέτρεπε στην ΕΕ να καλύψει το
κόστος της διεύρυνσης µέχρι το 2006,
χωρίς να υπονοµευθούν οι πολιτικές αλλη-
λεγγύης που εφαρµόζονταν ήδη και χωρίς
να εµποδίζεται η Ένωση να αναπτύσσει
νέες δραστηριότητες. Ο συνολικός προϋ-
πολογισµός της ΕΕ για το 2003 είναι χαµη-
λότερος από 100 δισ. EUR, σε σαφώς χαµη-
λότερο επίπεδο από το ανώτατο όριο που
συµφωνήθηκε στο Βερολίνο.

Η µεταρρύθµιση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής

Στη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου,
όπου εγκρίθηκαν οι ρυθµίσεις του «Προ-
γράµµατος δράσης 2000», το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αποφάσισε τη µεταρρύθµιση
της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), µε
στόχο να µειωθούν οι γεωργικές δαπάνες
και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίσθηκαν στη
συνθήκη της Ρώµης, έχουν σε µεγάλο
βαθµό επιτευχθεί: η εξασφάλιση ενός
δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον γεωργικό
πληθυσµό· η σταθεροποίηση των αγορών·
η διασφάλιση λογικών τιµών κατά την
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές· ο
εκσυγχρονισµός των γεωργικών διαρθρώ-
σεων. Και οι άλλες αρχές που εγκρίθηκαν
µε την πάροδο του χρόνου λειτούργησαν
επίσης ικανοποιητικά. Υπάρχει ασφάλεια
εφοδιασµού των καταναλωτών και οι
τιµές των γεωργικών προϊόντων είναι
σταθερές, προστατευόµενες από διακυ-
µάνσεις στην παγκόσµια αγορά.

Όµως, η ΚΓΠ υπήρξε θύµα της επιτυχίας
της. Όσο εκσυγχρονίζονταν οι µέθοδοι
της γεωργίας και αυξανόταν η ανταγωνι-
στικότητα της γεωργίας στην Ευρώπη,
όλο και περισσότερα άτοµα εγκατέλειπαν
την ύπαιθρο και τη γεωργική δραστηριό-
τητα, µε αποτέλεσµα το εργατικό δυναµι-
κό της ΕΕ που ασχολείται µε τη γεωργία
να συρρικνωθεί από 20 % σε λιγότερο
από 5 %. Η παραγωγή αυξήθηκε πολύ
περισσότερο από την κατανάλωση και ο
προϋπολογισµός της ΕΕ έπρεπε να υφί-
σταται το βαρύ κόστος της διάθεσης των
πλεονασµάτων της παραγωγής. Επιπλέ-
ον, η παραγωγή επιδοτούνταν. Το 2002,
οι γεωργικές επιδοτήσεις, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της ΚΓΠ ανέρχονταν ακόµη
σε 45,4 δισ. EUR, δηλαδή το 40 % του
συνολικού προϋπολογισµού της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Έπρεπε, λοιπόν, να ληφθούν µέτρα για τη
µεταρρύθµιση αυτής της πολιτικής και
αυτός ήταν ο λόγος που το Πρόγραµµα
δράσης 2000 τροποποίησε τους στόχους
και τις µεθόδους της ΚΓΠ. Ο βασικός στό-
χος είναι πλέον να ενθαρρυνθούν οι
γεωργοί να παράγουν προϊόντα υψηλής
ποιότητας σε ποσότητες που να ανταπο-
κρίνονται περισσότερο στη ζήτηση και να



εγκαταλείψουν τις µεθόδους εντατικής
παραγωγής που προκαλούν ζηµία στο
περιβάλλον. Οι ενισχύσεις που παρέχο-
νται στους γεωργούς δεν εξαρτώνται
πλέον από την ποσότητα των αγαθών που
παράγουν.

Η µεταρρύθµιση αυτή αρχίζει να έχει
αποτελέσµατα: η παραγωγή έχει µειωθεί.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους
µεγαλύτερους εξαγωγούς και εισαγωγείς
γεωργικών τροφίµων στον κόσµο. Παρέ-
χονται κίνητρα στους γεωργούς να χρη-
σιµοποιούν βιώσιµες µεθόδους παραγω-
γής που προστατεύουν το περιβάλλον και
διατηρούν το τοπίο της υπαίθρου. Ο νέος
ρόλος των απασχολούµενων στη γεωργία
είναι να διασφαλίζουν ένα επίπεδο οικο-
νοµικής δραστηριότητας σε κάθε αγροτι-
κή περιοχή και να διατηρούν την πολυ-
µορφία των τοπίων της Ευρώπης. Η πολυ-
µορφία αυτή και η αναγνώριση του
«αγροτικού τρόπου ζωής», δηλαδή η
αρµονική συµβίωση των ανθρώπων µε τη
γη, αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της
ταυτότητας της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση της ΚΓΠ,
πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί ακόµη
µεγαλύτερη σύγκλιση ανάµεσα στα συµ-
φέροντα των γεωργών και των κατανα-
λωτών. Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να
εφοδιάζεται µε τρόφιµα υψηλής ποιότη-
τας που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
δηµόσιας υγείας. Τη δεκαετία του 1990
και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι
πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια των
τροφίµων και την προστασία των ζώων
απέτυχαν και αυτή η αποτυχία επέτρεψε
να εξαπλωθούν στην Ευρώπη ο αφθώδης
πυρετός και η «ασθένεια των τρελών
αγελάδων» (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια
των βοοειδών-ΣΕΒ). Για να σταµατήσει η
εξάπλωσή τους, χρειάστηκε να επιβλη-
θούν απαγορεύσεις στις πωλήσεις και τις
εµπορικές συναλλαγές.

Το 2002, η Επιτροπή πρότεινε και άλλες
µεταρρυθµίσεις που θα έδιναν στην
Ευρώπη τη δυνατότητα να επηρεάσει τις
αποφάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου. Η Επιτροπή επιθυµεί να δοθεί
το κύριο βάρος στην ποιότητα των τροφί-
µων, στην αρχή της προφύλαξης και στην
υγεία των ζώων.

Παροµοίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε
τη µεταρρύθµιση της αλιευτικής της

πολιτικής. Στόχος αυτής της µεταρρύθµι-
σης είναι να περιορισθεί η υπερβάλλουσα
αλιευτική ικανότητα των στόλων, να δια-
τηρηθούν τα αποθέµατα αλιείας και να
χορηγηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση
στους εργαζόµενους στην αλιευτική βιο-
µηχανία.

Βιώσιµη ανάπτυξη

Οι πολιτικές της ΕΕ εστιάζονταν αρχικά
στη στήριξη της ενιαίας αγοράς, αλλά
σταδιακά έπρεπε να περιλάβουν και
άλλες πτυχές της καθηµερινής ζωής και
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της
ευρωπαϊκής κοινωνίας: προστασία του
περιβάλλοντος· δηµόσια υγεία· δικαιώµα-
τα των καταναλωτών· ανταγωνισµός και
ασφάλεια στις µεταφορές· εκπαίδευση
και πρόσβαση στον πολιτισµό.

Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά
τα ζητήµατα που υπερβαίνουν τα εθνικά
σύνορα, απαιτείται συντονισµένη διεθνής
δράση. Τα περισσότερα διασυνοριακά
ζητήµατα δεν είναι δυνατό να επιλυθούν
χωρίς νοµοθεσία στο επίπεδο της ΕΕ και
χρηµατοδότηση σε τέτοια κλίµακα που
µόνο η ΕΕ µπορεί να εξασφαλίσει. Για να
δοθεί απάντηση στις ανησυχίες των πολι-
τών, η συνθήκη του Άµστερνταµ παραχώ-
ρησε στην Ευρωπαϊκή ¨Ενωση πολύ µεγα-
λύτερες εξουσίες και αρµοδιότητες σε
τοµείς όπως η υγεία και η προστασία των
καταναλωτών.

Το εντυπωσιακότερο παράδειγµα του
τρόπου µε τον οποίο τα όργανα της Κοι-
νότητας λαµβάνουν υπόψη την κοινή
γνώµη είναι ασφαλώς ο τοµέας της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Οι πολίτες
έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ρύπανση
δεν έχει σύνορα, ότι απαιτείται προστα-
σία της φυσικής µας κληρονοµιάς και ότι
ο κάθε πολίτης δικαιούται ασφαλή και
υγιή προϊόντα και συνθήκες διαβίωσης.
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να
λάβει πολύ συγκεκριµένα µέτρα σε ένα
µεγάλο φάσµα θεµάτων: θέσπιση προδια-
γραφών για την ατµοσφαιρική ρύπανση
σε επίπεδο ΕΕ· προστασία της ζώνης του
όζοντος µε τη µείωση των εκποµπών
χλωροφθορανθράκων· βελτίωση των
συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων και
αποβλήτων γενικά· παρακολούθηση της
χρήσης των χηµικών ουσιών· µείωση της
ηχορύπανσης από τα οχήµατα κ.ο.κ.
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Η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξα-
σφαλίζεται µόνο µε την ψήφιση αυστηρό-
τερων νόµων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
χρηµατοδοτήσει επίσης περιβαλλοντικά
έργα και έχει χορηγήσει χρηµατοδοτική
βοήθεια σε επιχειρήσεις και σε βιοµηχα-
νίες για να συµµορφωθούν µε την ευρω-
παϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Στο Γιοχάννεσµπουργκ, τον Αύγουστο
του 2002, τα Ηνωµένα Έθνη πραγµατο-
ποίησαν τη «σύνοδο κορυφής για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη». Για να προετοιµαστεί γι’
αυτή τη σύνοδο κορυφής, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο συνήλθε στη Βαρκελόνη τον
Μάρτιο του ίδιου έτους. Καθόρισε µια
σαφή προτεραιότητα για την ΕΕ: να κάνει
τη δική της πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης
παράδειγµα για τον υπόλοιπο κόσµο. Η
πολιτική πρέπει να περιλαµβάνει τη δια-
τήρηση και βιώσιµη διαχείριση των φυσι-
κών πόρων· ένα διεθνές σύστηµα διαχεί-
ρισης του περιβάλλοντος· δράση για την
ανάπτυξη της τεχνολογικής ικανότητας
της Ευρώπης και περισσότερες προσπά-
θειες για να επωφεληθεί από αυτή την
τεχνολογία και ο αναπτυσσόµενος
κόσµος. Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου της Βαρκελόνης έθεσε ως στόχο
να αυξηθεί η επίσηµη αναπτυξιακή βοή-
θεια στο 0,7 % του ΑΕΠ.

Πολλές είναι οι προκλήσεις σε αυτό τον
τοµέα. Πώς είναι δυνατό να ενθαρρυνθεί
η οικονοµική ανάπτυξη που έχει ζωτική
σηµασία για τις αναπτυσσόµενες χώρες,
χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον; Ποιες
πρέπει να είναι οι µέθοδοι διαχείρισης
των υδάτινων πόρων; Πώς µπορούµε να
αποκτήσουµε πρόσβαση σε αυτοτροφο-
δοτούµενες πηγές ενέργειας; Πώς θα
σωθεί η Αφρική από την πείνα και τις
αρρώστιες; Αυτά τα ζητήµατα µπορούν
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα
αν υπάρχει συντονισµένη δράση σε επί-
πεδο ΕΕ, αντί για µεµονωµένη δράση της
κάθε ευρωπαϊκής χώρας.

Τεχνολογική καινοτοµία

Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είχαν τη διορατικότητα να αντιληφθούν
ότι η µελλοντική ευηµερία της Ευρώπης
θα εξαρτιόταν από την ικανότητά της να
διατηρηθεί στην πρωτοπορία της τεχνο-
λογίας. Αντιλήφθηκαν τα πλεονεκτήµατα
που θα προέκυπταν από την κοινή ευρω-
παϊκή έρευνα. Έτσι, το 1958, παράλληλα

µε την ΕΟΚ, ίδρυσαν την Ευρατόµ, την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργει-
ας. Η Ευρατόµ είχε στόχο να δώσει στα
κράτη µέλη τα µέσα να αξιοποιήσουν από
κοινού την πυρηνική ενέργεια για ειρηνι-
κούς σκοπούς. Η Κοινότητα απέκτησε το
δικό της Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)
το οποίο αποτελείται από εννέα ερευνη-
τικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα
σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές:
Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερµανία),
Petten (Κάτω Χώρες) και Geel (Βέλγιο).

Όσο όµως επιταχυνόταν η επιστηµονική
και τεχνολογική καινοτοµία, η ευρωπαϊκή
έρευνα έπρεπε να διαφοροποιηθεί, συνε-
νώνοντας όσο το δυνατό περισσότερους
επιστήµονες και ερευνητές. Η ΕΕ έπρεπε
να βρει νέους τρόπους χρηµατοδότησης
του έργου τους και νέες βιοµηχανικές
εφαρµογές για τις ανακαλύψεις τους.

Η κοινή έρευνα στο επίπεδο της ΕΕ έχει
στόχο να συµπληρώσει τα εθνικά ερευνη-
τικά προγράµµατα. Εστιάζεται σε έργα
που υλοποιούνται από διάφορα εργαστή-
ρια διαφορετικών κρατών της ΕΕ. Χρηµα-
τοδοτεί τη βασική έρευνα σε τοµείς όπως
η ελεγχόµενη θερµοπυρηνική σύντηξη
(µια εν δυνάµει ανεξάντλητη πηγή ενέρ-
γειας για τον 21ο αιώνα) µέσω του Κοινού
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Torus (JET).
Ενθαρρύνει επίσης την Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε & ΤΑ) σε βασι-
κές βιοµηχανίες, όπως η βιοµηχανία ηλε-
κτρονικών και υπολογιστών, η οποία αντι-
µετωπίζει σκληρό ανταγωνισµό από
περιοχές εκτός της Ευρώπης.

Τον Ιούνιο του 2002, η ΕΕ ενέκρινε το
έκτο πρόγραµµα πλαίσιο Ε & ΤΑ που
καλύπτει την περίοδο 2000-2006. Με προ-
ϋπολογισµό 17,5 δισ. EUR, το πρόγραµµα
αυτό χρηµατοδοτεί ένα σύνολο έργων
στα οποία συµµετέχουν χιλιάδες ερευνη-
τές από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραµµα έχει επίσης στόχο να
ενθαρρύνει την Ε & ΤΑ σε κάθε κράτος
µέλος χωριστά και να αυξηθούν οι δαπά-
νες των κρατών µελών από 1,9 στο 3 %
του ΑΕΠ τους. Στις προτεραιότητές του
περιλαµβάνονται οι βιοεπιστήµες (γενετι-
κή και βιοτεχνολογίες), η θεραπεία σοβα-
ρών ασθενειών, οι νανοτεχνολογίες, η
αεροναυτική και η διαστηµική έρευνα, τα
συστήµατα αυτοτροφοδοτούµενης ενέρ-
γειας, η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή και
το οικοσύστηµα.
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Το άρθρο 2 της συνθήκης της Ρώµης
όρισε τον ακόλουθο στόχο για την Ευρω-
παϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ): «να
προάγει την αρµονική ανάπτυξη των
οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο
της Κοινότητας, τη συνεχή και ισόρροπη
επέκταση της οικονοµίας, αυξηµένη στα-
θερότητα, επιταχυνόµενη ανύψωση του
βιοτικού επιπέδου και σχέσεις περισσό-
τερο στενές µεταξύ των κρατών που
συνενώνει».

Υπήρχαν δύο συµπληρωµατικοί µεταξύ
τους τρόποι για να επιτευχθούν αυτά. Ο
ένας ήταν να ανοίξουν τα σύνορα και να
επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, των αγαθών και υπηρεσιών
στο εσωτερικό της ΕΟΚ. Ο άλλος τρόπος
ήταν να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλεγ-
γύης µεταξύ των κρατών µελών, µε τον
καθορισµό κοινών πολιτικών και χρηµα-
τοδοτικών µέσων.

Η ενιαία αγορά ολοκληρώθηκε τελικά την
1η Ιανουαρίου 1993, αν και δεν είχε τελει-
ώσει πλήρως το όλο εγχείρηµα. Γιατί
χρειάστηκε περισσότερο από 40 χρόνια
για να επιτευχθεί αυτό; Οι δασµοί είχαν
καταργηθεί στο εσωτερικό της ΕΟΚ ήδη
από τον Ιούνιο του 1968, 18 µήνες νωρί-
τερα από το χρονοδιάγραµµα. Γιατί υπήρ-
ξαν στη συνέχεια τόσες καθυστερήσεις;
∆ιότι είναι πολύ ευκολότερο να εναρµο-
νιστούν οι δασµοί από το να εναρµονι-
σθεί η φορολογία. Επειδή οι κανόνες που
διέπουν τα επαγγέλµατα διαφέρουν από
τη µια χώρα στην άλλη. Και επειδή, στις
αρχές της δεκαετίας του ’80, ένας συν-
δυασµός καλυµµένου προστατευτισµού
και µιας πληθώρας νέων τεχνολογικών
προδιαγραφών οδήγησαν σε ακόµα µεγα-
λύτερο διαχωρισµό των εθνικών αγορών.

Αυτό δεν είναι τόσο παράδοξο όσο φαί-
νεται. Ορισµένα από τα κράτη µέλη υπέ-

6   Η ενιαία αγορά
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στησαν σοβαρότατο πλήγµα από την
οικονοµική ύφεση µετά τις δύο πετρελαϊ-
κές κρίσεις το 1973 και το 1980. Οι χώρες
αυτές κατέφυγαν στη λήψη προστατευτι-
κών µέτρων για να προφυλάξουν τις αγο-
ρές τους από την οδυνηρή πίεση της
αύξησης του παγκόσµιου ανταγωνισµού.

Έτσι, το 1985, η Επιτροπή, µε πρόεδρο
τον Ζακ Ντελόρ, δηµοσίευσε µια εντυπω-
σιακή Λευκή Βίβλο. Επεσήµανε ότι η
διευρυνόµενη Κοινότητα είχε τη δυνατό-
τητα να γίνει µια ενιαία αγορά µε περισ-
σότερα από 300 εκατ. καταναλωτές. Αλλά
έδειξε και µε µεγάλη σαφήνεια ότι αυτό
το τροµερό δυναµικό υπονοµευόταν από
πολλά εµπόδια: ουρές στα σηµεία διέλευ-
σης των συνόρων· τεχνικοί εµπορικοί
φραγµοί· κλειστές αγορές για τις δηµό-
σιες συµβάσεις... Το κόστος αυτής της
αναποτελεσµατικότητας, το «κόστος της
µη Ευρώπης» όπως πολύ εύστοχα αποκα-
λέστηκε, υπολογίστηκε σε 200 δισ. EUR
περίπου.

Η Λευκή Βίβλος ήταν το έναυσµα για να
αναλάβουν δράση τα δώδεκα κράτη µέλη.
Τον Φεβρουάριο του 1986, υπέγραψαν
την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, η οποία
καθόριζε χρονοδιάγραµµα για τη λήψη
των 270 περίπου µέτρων που ήταν απα-
ραίτητα για να ολοκληρωθεί η ενιαία
αγορά µέχρι το 1993. Μετά από αυτό, η
πρόοδος ήταν ταχεία. Όλες οι επιχειρή-
σεις, οι επαγγελµατικές και εµπορικές
ενώσεις προχώρησαν µε ταχύ ρυθµό,
προσαρµόζοντας τις στρατηγικές τους
στους νέους κανόνες του παιχνιδιού. Οι
ωφέλειες έγιναν σίγουρα αισθητές στην
καθηµερινή ζωή όλων, εφόσον προσφέ-
ρονταν όλο και µεγαλύτερο φάσµα αγα-
θών και υπηρεσιών και οι πολίτες είχαν
τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθε-
ρα στην Ευρώπη, είτε για εργασία είτε για
αναψυχή.

Αυτός ο «ενάρετος κύκλος» της αυξηµέ-
νης ελευθερίας διακίνησης, της ανταγω-
νιστικότητας και οικονοµικής ανάπτυξης
ήταν πλέον µη αναστρέψιµος. Οι φυσικοί,
φορολογικοί και τεχνολογικοί φραγµοί
έπεφταν ο ένας µετά τον άλλο, αν και
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες
διαφωνίες για ορισµένα ιδιαίτερα ευαί-
σθητα ζητήµατα, όπως η εναρµόνιση της
φορολόγησης των καταθέσεων.

Όταν υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας
αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφα-
λαίων στο εσωτερικό µιας ενιαίας αγο-
ράς, τότε πρέπει να υπάρχουν και κανό-
νες που να διασφαλίζουν το δίκαιο αντα-
γωνισµό. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στη
συνθήκη ΕΚ. Παραδείγµατος χάρη, η Συν-
θήκη απαγορεύει τις συµφωνίες µεταξύ
επιχειρήσεων «που έχουν ως αντικείµενο
ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον
περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνι-
σµού εντός της κοινής αγοράς» (Άρθρο
81). Η Συνθήκη επίσης απαγορεύει «κάθε
καταχρηστική εκµετάλλευση από µία ή
περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπό-
ζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγο-
ράς» (Άρθρο 82).

Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχει καθοριστική σηµασία για να εξασφα-
λίζει την τήρηση αυτών των κανόνων. Η
Επιτροπή µπορεί να επιβάλλει χρηµατι-
κές ποινές σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή
χώρα της ΕΕ που τους παραβιάζει. Η Επι-
τροπή έχει τόσο µεγάλη εξουσία σε αυτό
τον τοµέα που µπορεί πρακτικά να απα-
γορεύσει µια πράξη η οποία συµφωνείται
µεταξύ εταιρειών εκτός της ΕΕ, αν η
πράξη αυτή θα µπορούσε να θίξει την ενι-
αία αγορά. Η Επιτροπή παρακολουθεί επί-
σης τις «κρατικές ενισχύσεις» (δηλαδή τη
βοήθεια που παρέχουν οι κυβερνήσεις
των χωρών της ΕΕ σε εταιρείες).

Η σηµερινή κατάσταση 
των πραγµάτων

Συνολικά, τα όσα έχουν επιτευχθεί µέχρι
σήµερα είναι πολύ ικανοποιητικά.

• oι εθνικές αγορές δηµοσίων συµβάσε-
ων έχουν ανοίξει χάρη στους αυστηρό-
τερους κανόνες που απαιτούν διαφα-
νείς διαδικασίες και σωστούς ελέγχους
για την ανάθεση συµβάσεων δηµοσίων
προµηθειών και έργων·

• έχουν εξαλειφθεί οι ανισότητες ανάµε-
σα στα εθνικά φορολογικά συστήµατα
µε τη θέσπιση ορισµένων κοινών διατά-
ξεων για την έµµεση φορολογία, το
φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και
τους ειδικούς δασµούς κατανάλωσης·



• έχουν ελευθερωθεί οι χρηµαταγορές
και οι αγορές χρηµατοοικονοµικών υπη-
ρεσιών·

• έχουν ληφθεί µέτρα για την εναρµόνιση
των εθνικών νοµοθεσιών που αφορούν
την ασφάλεια και τη ρύπανση και, γενι-
κά, οι χώρες της ΕΕ συµφώνησαν να
αναγνωρίσουν την ισοτιµία των νοµοθε-
σιών της κάθε χώρας και των συστηµά-
των πιστοποίησης·

• έχουν αρθεί τα εµπόδια της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων: έχουν
καταργηθεί οι έλεγχοι διαβατηρίων στα
περισσότερα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ
και οι επαγγελµατικές ειδικότητες ανα-
γνωρίζονται αµοιβαία από τις χώρες της
ΕΕ. Παραδείγµατος χάρη, οι δικηγόροι
µπορούν να ασκήσουν ευκολότερα
σήµερα το επάγγελµά τους σε ολόκλη-
ρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην
οδηγία που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του
1997·

• το εταιρικό δίκαιο έχει εναρµονισθεί
στην ΕΕ και τα κράτη µέλη έχουν ευθυ-
γραµµίσει τις εθνικές νοµοθεσίες τους
για τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιο-
µηχανικής ιδιοκτησίας (εµπορικά σήµα-
τα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας). Αυτό
έχει συµβάλει στη σηµαντική βελτίωση
του κλίµατος βιοµηχανικής συνεργα-
σίας.

Εντούτοις, η ελεύθερη κυκλοφορία δεν
έχει ολοκληρωθεί σε καµία περίπτωση.
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εµπό-
δια που δεν επιτρέπουν τη µετεγκατά-
σταση πολιτών από τη µια χώρα της ΕΕ σε
µια άλλη ή την άσκηση ορισµένων επαγ-
γελµάτων. Η Επιτροπή έχει λάβει µέτρα
για να βελτιωθεί η κινητικότητα των
εργαζοµένων, παραδείγµατος χάρη, να
εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες αναγνωρί-
ζουν τα εκπαιδευτικά διπλώµατα και τις
επαγγελµατικές ειδικότητες που αποκτώ-
νται σε µια χώρα της ΕΕ.

Η ενιαία αγορά ασφαλώς υφίσταται και
λειτουργεί, αλλά είναι µια διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν συνε-
χώς περιθώρια βελτίωσης. Η εισαγωγή
του ευρώ ήταν σωστή για τη διαφάνεια
της αγοράς και για τον ανταγωνισµό: από
την 1η Ιανουαρίου 2002, οι καταναλωτές

µε το ευρώ στην τσέπη τους µπορούν να
πραγµατοποιούν αγορές παντού και να
συγκρίνουν απευθείας τις τιµές σε δώδε-
κα διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Οι διαδικασίες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη

Το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τον
τριτογενή τοµέα της ο οποίος ελευθερώ-
νεται, αν και η ελευθέρωση ορισµένων
κλάδων είναι ταχύτερη σε σχέση µε
άλλους.

Η ελευθέρωση του τοµέα των τηλεπικοι-
νωνιών έχει ήδη συµβάλει στη σηµαντική
µείωση των τιµών. Στο τέλος του 2001, οι
διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις ήταν κατά
µέσο όρο κατά 11 % φθηνότερες σε
σχέση µε το 2000 και κατά 45 % φθηνότε-
ρες σε σχέση µε το 1998.

Έχουν ληφθεί µέτρα για τη δηµιουργία
µιας πραγµατικής ενιαίας αγοράς φυσι-
κού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά το όλο ζήτηµα των πωλήσεων ενέρ-
γειας είναι λεπτό. Η αγορά πρέπει να εξα-
σφαλίσει σε όλους τους καταναλωτές
σίγουρο και καθολικό εφοδιασµό ενέρ-
γειας σε προσιτές τιµές.

Τον Νοέµβριο του 2000, η Επιτροπή
δηµοσίευσε έγγραφο εργασίας (µια
«Πράσινη Βίβλο») που ορίζει κατευθυ-
ντήριες γραµµές για µια ενεργειακή πολι-
τική σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Η πολιτική
αυτή πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και να
εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασµού.
Εάν η ΕΕ δεν λάβει µέτρα σε αυτό τον
τοµέα, σε 20 έως 30 χρόνια θα είναι ανα-
γκασµένη να εισάγει το 70 % των ενερ-
γειακών της πόρων, ενώ σήµερα εισάγει
το 50 %. Εξαρτάται ήδη από τη Μέση
Ανατολή κατά το 45 % των εισαγωγών
της πετρελαίου και από τη Ρωσία κατά το
40 % των εισαγωγών της φυσικού αερίου.

Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ εξαρτώνται η
µια από την άλλη για ενεργειακό εφοδια-
σµό και έχουν αναλάβει κοινή δέσµευση
να µειώσουν τις εκποµπές αερίων του
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θερµοκηπίου για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής. Ένας από τους στό-
χους της ΕΕ είναι η ανάπτυξη νέων και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (περιλαµ-
βανοµένων των βιοκαυσίµων) έτσι ώστε,
µέχρι το έτος 2010, η κατανάλωση αυτών
των «καθαρών» πηγών ενέργειας σε
σχέση µε το συνολικό ενεργειακό εφο-
διασµό της ΕΕ να διπλασιαστεί από 6 %
σε 12 %.

Ένα σηµαντικό µέσο για την εξοικονόµη-
ση ενέργειας στην ΕΕ και, κατ’ επέκταση,
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, είναι
η πολιτική µεταφορών. Σήµερα, το 50 %
περίπου όλων των εµπορευµάτων που
µεταφέρονται στην Ευρώπη και το 80 %
του συνόλου των µεταφορών επιβατών
πραγµατοποιούνται µε οδικές µεταφο-
ρές. Αυτό δεν συνεπάγεται µόνο µεγάλη
κατανάλωση ενέργειας, αλλά προκαλεί
κυκλοφοριακή συµφόρηση και βλάπτει το
περιβάλλον. Σε ορισµένες αστικές περιο-
χές, η κυκλοφορία παρουσιάζει πραγµατι-
κή εικόνα χάους και η ατµοσφαιρική
ρύπανση έχει αυξηθεί σε επίπεδα συνα-
γερµού. Για να αντιµετωπίσει αυτό το
πρόβληµα, η ΕΕ προτίθεται να συµβάλει
στο να µετατοπισθεί όσο το δυνατόν
µεγαλύτερος φόρτος εµπορευµάτων από
τις οδικές στις σιδηροδροµικές και στις
εσωτερικές πλωτές µεταφορές.

Η ΕΕ έχει ανάγκη από µια πολιτική µετα-
φορών που να εξασφαλίζει τη µεγαλύτε-
ρη δυνατή κινητικότητα των προσώπων
και των εµπορευµάτων σε ολόκληρη τη
χωρίς σύνορα ελεύθερη αγορά της. Για
το λόγο αυτό, πρέπει να απελευθερω-
θούν πλήρως οι σιδηροδροµικές µεταφο-
ρές στην Ευρώπη. Για να γίνει όµως αυτό,
πρέπει να εναρµονισθούν τα τεχνικά
πρότυπα που διέπουν τη χρήση των
ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων, αλλά και να
αποκτήσουν πρόσβαση οι ανταγωνιζόµε-
νοι οικονοµικοί φορείς στα εθνικά δίκτυα
σιδηροδροµικών µεταφορών.

Απαιτείται επίσης βελτίωση και των εναέ-
ριων µεταφορών. Καθηµερινά, 25 000

αεροσκάφη πετούν πάνω από τον ουρανό
της Ευρώπης και εξυπηρετούνται από
ένα µεγάλο πλέγµα εθνικών συστηµάτων
ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας
(ATC). Αυτό προκαλεί κυκλοφοριακή συµ-
φόρηση, καθυστέρηση πτήσεων και
ταλαιπωρία των επιβατών. Η Επιτροπή
προτείνει τη συγχώνευση των χωριστών
συστηµάτων ATC για τη δηµιουργία ενός
«ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού».

Υπό την πίεση της Επιτροπής και του Κοι-
νοβουλίου, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες
της ΕΕ είναι πλέον ανοικτές στον αντα-
γωνισµό. Αυτό θέτει το γενικό ζήτηµα
των «υπηρεσιών γενικού συµφέροντος».
Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγνωρίζει τη σηµασία παροχής δηµό-
σιων υπηρεσιών που από µόνη της δεν
είναι δυνατό να παρέχει η ελεύθερη
αγορά. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (όπως η
ύδρευση, ο ηλεκτρισµός, η υγεία και οι
ταχυδροµικές υπηρεσίες, κλπ.) σε προσι-
τές τιµές. Πράγµατι, η πρόσβαση αυτή
έχει ζωτική σηµασία για την οικονοµική
και κοινωνική συνοχή της ΕΕ. Έτσι, τα
όργανα της ΕΕ επεξεργάζονται νοµοθε-
σία που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρ-
χει σύγκρουση ανάµεσα στις διατάξεις
της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγω-
νισµό στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς
και ότι θα διατηρηθεί υψηλό επίπεδο
παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέρο-
ντος. Όλα αυτά εντάσσονται στις προ-
σπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
παρέχει στους πολίτες της ένα διακριτό
ευρωπαϊκό κοινωνικό «πρότυπο».

Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς εστιάζεται πλέον σε
τοµείς υπηρεσιών οι οποίες, σε ορισµέ-
νες χώρες, παρέχονταν ανέκαθεν από
δηµόσιους φορείς. Το άνοιγµα αυτών των
υπηρεσιών στον ανταγωνισµό θα συµ-
βάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας
και στην ενίσχυση της οικονοµίας της
Ευρώπης.



Από την 1η Ιανουαρίου 2002, περισσότε-
ροι από 300 εκατ. ευρωπαίοι πολίτες χρη-
σιµοποιούν το ευρώ στις καθηµερινές
τους συναλλαγές. ∆εν πέρασαν περισσό-
τερα από δέκα χρόνια από τη συνθήκη
του Μάαστριχτ (Φεβρουάριος 1992), η
οποία θέσπισε αµετάκλητα την πορεία
προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα,
µέχρι τη στιγµή που τέθηκαν τα χαρτονο-
µίσµατα και τα κέρµατα του ευρώ σε
κυκλοφορία σε δώδεκα χώρες της ΕΕ.
Αυτό το χρονικό διάστηµα είναι εντυπω-
σιακά µικρό για να ολοκληρωθεί ένα
εγχείρηµα µοναδικό στην παγκόσµια
ιστορία.

Το ευρώ έχει αντικαταστήσει νοµίσµατα
τα οποία ήταν, για πολλές χώρες, επί αιώ-
νες σύµβολα και µέσα της εθνικής

κυριαρχίας τους. Με το νέο νόµισµα, η
Ευρώπη έκανε ένα σηµαντικό βήµα προς
την οικονοµική ενοποίηση. Επίσης, το
ευρώ φέρνει πιο κοντά τους ευρωπαίους
πολίτες, οι οποίοι µπορούν πλέον να ταξι-
δεύουν σχεδόν σε ολόκληρη την Ένωση
χωρίς να αλλάζουν νόµισµα.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού νοµίσµατος; Το 1970, η έκθε-
ση Werner, που έλαβε το όνοµα της από
τον τότε πρωθυπουργό του Λουξεµβούρ-
γου, πρότεινε τη σύγκλιση µεταξύ των
οικονοµιών και των νοµισµάτων των έξι
χωρών της ΕΟΚ. Το βήµα προς αυτή την
κατεύθυνση δεν έγινε πριν από τον Μάρ-
τιο του 1979, όταν θεσπίστηκε το ευρω-
παϊκό νοµισµατικό σύστηµα (ΕΝΣ). Το
ΕΝΣ είχε στόχο να µειώσει τις διακυµάν-
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σεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
µεταξύ των νοµισµάτων των κρατών
µελών. Επέτρεπε µόνο περιθώρια διακύ-
µανσης από 2,25 έως 6 %. Όµως, οι µηχα-
νισµοί αυτού του συστήµατος αποδυνα-
µώθηκαν από µια σειρά κρίσεων οι οποίες
προκλήθηκαν από την αστάθεια του αµε-
ρικανικού δολαρίου και από τις αδυνα-
µίες ορισµένων νοµισµάτων που αποτέ-
λεσαν αντικείµενο κερδοσκόπων, ιδίως
σε περιόδους διεθνούς έντασης.

Η ανάγκη για ένα χώρο νοµισµατικής στα-
θερότητας γινόταν ολοένα και περισσό-
τερο αισθητή όσο προχωρούσε η διαδικα-
σία ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Η
ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, που υπογράφη-
κε τον Φεβρουάριο του 1986, αποσκοπού-
σε στη σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονο-
µιών και στον περιορισµό των διακυµάν-
σεων των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
µεταξύ των νοµισµάτων. Πώς ήταν δυνα-
τό µια ενιαία αγορά, που βασιζόταν στην
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
των αγαθών και των κεφαλαίων, να λει-
τουργεί σωστά, εάν υπήρχε δυνατότητα
υποτίµησης των νοµισµάτων της; Η υπο-
τίµηση ενός νοµίσµατος θα του παρείχε
αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και
θα προκαλούσε στρεβλώσεις του εµπορί-
ου.

Τον Ιούνιο του 1989, στη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Μαδρίτης, ο
πρόεδρος της Επιτροπής Ζακ Ντελόρ
παρουσίασε σχέδιο και χρονοδιάγραµµα
για την πραγµατοποίηση της οικονοµικής
και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ). Το σχέ-
διο αυτό ενσωµατώθηκε αργότερα στη
συνθήκη που υπεγράφη στο Μάαστριχτ
τον Φεβρουάριο του 1992. Η Συνθήκη
καθόρισε ένα σύνολο κριτηρίων που
έπρεπε να ικανοποιήσουν τα κράτη µέλη
για να εισέλθουν στην ΟΝΕ. Όλα αυτά τα
κριτήρια αφορούσαν την οικονοµική και
δηµοσιονοµική πειθαρχία: µείωση του
πληθωρισµού, µείωση επιτοκίων, µείωση
των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων στο
3 % κατ’ ανώτατο όριο του ΑΕΠ, περιορι-

σµό του δηµοσίου χρέους κατ’ ανώτατο
όριο στο 60 % του ΑΕΠ και σταθεροποίη-
ση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

Με πρωτόκολλα που προσαρτήθηκαν στη
Συνθήκη, η ∆ανία και το Ηνωµένο Βασί-
λειο διατήρησαν το δικαίωµα να µην συµ-
µετάσχουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ
(δηλαδή στην εισαγωγή του ευρώ) αν και
πληρούσαν τα κριτήρια. Αυτό αποκαλέ-
στηκε «δυνατότητα µη συµµετοχής».
Μετά τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος, η
∆ανία ανήγγειλε ότι δεν επρόκειτο να
υιοθετήσει το ευρώ. Επιφυλάξεις εξέ-
φρασε και η Σουηδία.

Οι πρωτεργάτες της ιδέας του ενιαίου
νοµίσµατος προσπάθησαν να διασφαλί-
σουν τη σταθερότητά του, διότι ο πληθω-
ρισµός κάνει την οικονοµία λιγότερο
ανταγωνιστική, υπονοµεύει την εµπιστο-
σύνη των πολιτών και µειώνει την αγορα-
στική τους δύναµη. Έτσι, δηµιουργήθηκε
µια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
που έχει έδρα τη Φραγκφούρτη, στην
οποία ανατέθηκε η αποστολή να καθορί-
ζει τα επιτόκια για τη διατήρηση της αξίας
του ευρώ.

Στο Άµστερνταµ, τον Ιούνιο του 1997, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε δύο
σηµαντικά ψηφίσµατα:

• Το πρώτο, που είναι γνωστό ως «σύµ-
φωνο σταθερότητας και ανάπτυξης»
υποχρέωσε τις ενδιαφερόµενες χώρες
να συνεχίσουν τη δηµοσιονοµική τους
πειθαρχία. Όλες οι χώρες όφειλαν να
επιβλέπουν η µία την άλλη και να µην
επιτρέψουν σε καµία από αυτές να
παρουσιάσει υπερβολικό έλλειµµα.

• Το δεύτερο ψήφισµα αφορούσε την
οικονοµική ανάπτυξη. Ανήγγειλε ότι τα
κράτη µέλη και η Επιτροπή είχαν ανα-
λάβει σταθερή δέσµευση να εξασφαλί-
σουν ότι η απασχόληση θα αποτελούσε
απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραµ-
µα της ΕΕ.



Στο Λουξεµβούργο, τον ∆εκέµβριο του
1997, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε
ένα ακόµη ψήφισµα για το συντονισµό
των οικονοµικών πολιτικών. Το ψήφισµα
αυτό περιέχει τη σηµαντική απόφαση ότι
«οι υπουργοί των χωρών που συµµετέ-
χουν στη ζώνη του ευρώ µπορούν να
συνεδριάζουν άτυπα για να εξετάζουν
θέµατα που συνδέονται µε την κοινή
αρµοδιότητά τους όσον αφορά το ενιαίο
νόµισµα». Οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ
άνοιξαν, µε τον τρόπο αυτό, το δρόµο για
τη δηµιουργία στενότερων σχέσεων
µεταξύ των χωρών που υιοθέτησαν το
ευρώ, σχέσεων που θα υπερέβαιναν τη
νοµισµατική ένωση και θα περιελάµβαναν
τις χρηµατοοικονοµικές, δηµοσιονοµικές,
κοινωνικές και φορολογικές πολιτικές.

Η πρόοδος προς τη δηµιουργία της ΟΝΕ
διευκόλυνε το άνοιγµα και την ολοκλή-
ρωση της ενιαίας αγοράς. Παρά την
ταραχώδη κατάσταση σε παγκόσµιο επί-
πεδο (µε τις χρηµατιστηριακές κρίσεις,
τις τροµοκρατικές επιθέσεις και τον
πόλεµο στο Ιράκ), η ζώνη του ευρώ

παρουσίαζε τη σταθερότητα και προβλε-
ψιµότητα που χρειάζονται οι επενδυτές
και οι καταναλωτές. Η εµπιστοσύνη των
ευρωπαίων πολιτών στο ευρώ ενισχύθη-
κε µε την επιτυχή και απρόσµενα γρήγο-
ρη εισαγωγή των κερµάτων και τραπεζο-
γραµµατίων το πρώτο εξάµηνο του 2002.
Οι πολίτες είναι ευχαριστηµένοι τώρα
που µπορούν να συγκρίνουν απευθείας
τις τιµές στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες και να εκµεταλλεύονται τον αντα-
γωνισµό για να αγοράζουν φθηνότερα
προϊόντα.

Το ευρώ έγινε το δεύτερο σηµαντικότερο
νόµισµα στον κόσµο. Χρησιµοποιείται
ολοένα και περισσότερο για διεθνείς
πληρωµές και ως συναλλαγµατικό απόθε-
µα παράλληλα µε το αµερικανικό δολά-
ριο. Η ολοκλήρωση των χρηµαταγορών
στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε και
πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις όχι
µόνο εισηγµένων εταιρειών αλλά και
µεταξύ χρηµατιστηρίων. Θα εφαρµόζεται,
µέχρι το 2005, ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ
για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.
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Τα βασικά στάδια προς το ευρώ

7 Φεβρουαρίου 1992: υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονοµική και νοµισµατική ένωση (ΟΝΕ)
εγκρίθηκε στο Μάαστριχτ τον ∆εκέµβριο του 1991. Υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του
1992 και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέµβριο του 1993. Σύµφωνα µε αυτή τη Συνθήκη, τα εθνι-
κά νοµίσµατα έπρεπε να αντικατασταθούν από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα ― υπό
την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη θα πληρούσαν ορισµένους οικονοµικούς όρους. Το
σηµαντικότερο από τα «κριτήρια του Μάαστριχτ» είναι ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα
µιας χώρας δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊό-
ντος της (ΑΕΠ) επί µεγάλο διάστηµα. Το δηµόσιο χρέος δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει
το 60 % του ΑΕΠ. Οι τιµές και τα επιτόκια πρέπει επίσης να είναι σταθερά επί µακρό
διάστηµα όπως και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων.

Ιανουάριος 1994: δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος

∆ηµιουργείται το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα (ΕΝΙ) και θεσπίζονται νέες διαδικα-
σίες για την παρακολούθηση των οικονοµιών των κρατών µελών της ΕΕ και την ενθάρ-
ρυνση της σύγκλισης µεταξύ τους.

Ιούνιος 1997: το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ ενέκρινε το «σύµφωνο στα-
θερότητας και ανάπτυξης» και τον νέο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών (µια νέα
µορφή του ΕΝΣ), µε στόχο να διασφαλισθεί η σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισο-
τιµιών µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των χωρών της ΕΕ που παραµένουν εκτός
της ζώνης του ευρώ. Εγκρίθηκε επίσης σχέδιο για την «ευρωπαϊκή όψη» των κερµάτων
του ευρώ.

Μάιος 1998: έντεκα χώρες πληρούν τα κριτήρια για το ευρώ

Στη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες, από 1 έως 3 Μαΐου 1998, οι πολιτικοί ηγέτες της Ένω-
σης αποφάσισαν ότι 11 κράτη µέλη της ΕΕ ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις για ένταξη στη
ζώνη του ευρώ. Ενέκριναν τις τελικές ισοτιµίες µεταξύ των συµµετεχόντων νοµισµάτων.

1 Ιανουαρίου 1999: γέννηση του ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου 1999, τα 11 νοµίσµατα των συµµετεχουσών χωρών αντικαθίστανται
από το ευρώ που γίνεται το κοινό νόµισµα της Αυστρίας, του Βελγίου, της Φινλανδίας,
της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, των Κάτω
Χωρών, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας (η Ελλάδα εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου
2001). Από αυτό το σηµείο και µετά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντικαθιστά το ΕΝΙ
και είναι υπεύθυνη για τη νοµισµατική πολιτική, η οποία καθορίζεται και υλοποιείται σε
ευρώ. Οι πράξεις συναλλάγµατος σε ευρώ άρχισαν στις 4 Ιανουαρίου 1999, µε ισοτιµία
περίπου 1 ευρώ προς 1,18 δολάρια ΗΠΑ. Αυτή είναι η αρχή της µεταβατικής περιόδου
που θα διαρκέσει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

1 Ιανουαρίου 2002: τίθενται σε κυκλοφορία τα κέρµατα και τα χαρτονοµί-
σµατα του ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου 2002, τίθενται σε κυκλοφορία τα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα του
ευρώ. Έτσι αρχίζει µια περίοδος απόσυρσης των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων των
εθνικών νοµισµάτων από την κυκλοφορία. Η περίοδος αυτή λήγει στις 28 Φεβρουαρίου
2002. Στη συνέχεια, µόνο το ευρώ είναι το νόµιµο νόµισµα στις χώρες που συµµετέχουν
στη ζώνη του ευρώ.



Στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του
20ού αιώνα, δύο µεγάλες αλλαγές άρχι-
σαν να µετασχηµατίζουν την οικονοµία
και την καθηµερινή ζωή όλων των περιο-
χών του κόσµου, περιλαµβανοµένης της
Ευρώπης. Αφενός, η παγκοσµιοποίηση:
όσο αυξανόταν η αλληλεξάρτηση µεταξύ
όλων των οικονοµιών του κόσµου, δηµι-
ουργούνταν µια «παγκόσµια οικονοµία».
Αφετέρου, η τεχνολογική επανάσταση: η
έλευση του ∆ιαδικτύου και των νέων
τεχνολογιών της πληροφόρησης και επι-
κοινωνίας.

Η τεχνολογική επανάσταση γεννήθηκε
στις Ηνωµένες Πολιτείες και ωφέλησε
κυρίως την αµερικανική οικονοµία. Η
άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των µέσω του ∆ιαδικτύου έκανε τις αµε-
ρικανικές εταιρείες πολύ αποτελεσµατι-
κότερες και παραγωγικές. Από το 1995
έως το 2001, οι Ηνωµένες Πολιτείες
παρουσίαζαν µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυ-
ξης 3,6 έναντι 2,4 % στην Ευρώπη. Το

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρώπης ανέρχε-
ται µόλις στο 69 % των Ηνωµένων Πολι-
τειών και η µέση παραγωγικότητα της
εργασίας στην Ευρώπη ανέρχεται στο
78 % της µέσης παραγωγικότητας στην
Αµερική.

Μέχρι το 2000, οι ευρωπαίοι ιθύνοντες
συνειδητοποίησαν ότι απαιτούνταν ριζι-
κός εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής
οικονοµίας για να διατηρηθεί η ανταγωνι-
στικότητά της έναντι των Ηνωµένων
Πολιτειών και των άλλων µεγάλων οικο-
νοµιών του κόσµου. Στη σύνοδο που
πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβόνα τον
Μάρτιο του ίδιου έτους, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καθόρισε ένα νέο και πολύ
φιλόδοξο στόχο για την ΕΕ: να γίνει µέσα
σε µία δεκαετία «η ανταγωνιστικότερη
και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης
στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµι-
κή ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύ-
τερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή».
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Οι ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν επίσης
µια συγκεκριµένη στρατηγική για την επί-
τευξη αυτού του στόχου. Η «στρατηγική
της Λισσαβόνας» καλύπτει θέµατα όπως
η έρευνα, η εκπαίδευση, η επαγγελµατική
κατάρτιση, η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και
οι ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές δραστη-
ριότητες. Καλύπτει επίσης τη µεταρρύθ-
µιση των ευρωπαϊκών συστηµάτων κοι-
νωνικής προστασίας. Τα συστήµατα αυτά
αποτελούν ασφαλώς ένα από τα σηµαντι-
κότερα πλεονεκτήµατα της Ευρώπης:
επιτρέπουν στις κοινωνίες µας να αφο-
µοιώσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές
αλλαγές σχετικά ανώδυνα. Πρέπει, όµως,
να γίνουν βιώσιµα, έτσι ώστε να µπορέ-
σουν να επωφεληθούν από αυτά και οι
µελλοντικές γενιές.

Κάθε άνοιξη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
συνεδριάζει για να επανεξετάσει την
πρόοδο της εφαρµογής της στρατηγικής
της Λισσαβόνας.

Με αίτηµα του Συµβουλίου, η Επιτροπή
έχει θέσει σε εφαρµογή σχέδιο δράσης
µε τίτλο «e-Europe 2005», µε στόχο να
αυξηθεί η χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 2005, η
Ευρώπη πρέπει να διαθέτει σύγχρονες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα περιλαµ-
βάνουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
την κατάρτιση και τις υπηρεσίες υγείας.
Οι χρήστες σε όλα τα µέρη της Ευρώπης
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνι-
στικές τιµές, σε ασφαλή υποδοµή «ευρυ-
ζωνικών» υπηρεσιών. Με άλλα λόγια,
πρέπει να είναι σε θέση να στέλνουν ηχη-
τικά µηνύµατα, δεδοµένα και εικόνες
βίντεο µέσω γραµµών υψηλής ταχύτητας

ή δορυφορικών συνδέσεων και να είναι
σίγουροι ότι εξασφαλίζεται η εµπιστευτι-
κότητα των µηνυµάτων τους.

Πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά για να
µπορέσει η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλή-
ρως το ηλεκτρονικό δυναµικό της και για
να εξασφαλίσει για τις επιχειρήσεις και
τους πολίτες της πρόσβαση σε φθηνά και
παγκόσµιου επιπέδου δίκτυα επικοινω-
νίας καθώς και ένα µεγάλο φάσµα ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών. Παραδείγµατος
χάρη, πρέπει όλα τα σχολεία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να συνδεθούν µε το ∆ια-
δίκτυο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
εκπαιδευθούν στη χρήση του. Πρέπει να
θεσπισθεί ευρωπαϊκή νοµοθεσία που θα
διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο και τα
ζητήµατα δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιο-
κτησίας, τις ηλεκτρονικές πληρωµές και
τις πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών υπη-
ρεσιών σε απευθείας σύνδεση.

Ένας από τους στόχους που εγκρίθηκαν
στη Λισσαβόνα ήταν η δηµιουργία ενός
«ευρωπαϊκού χώρου έρευνας». Αυτό
απαιτεί, παραδείγµατος χάρη, τη δηµι-
ουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου υψη-
λότατης ταχύτητας για τις ηλεκτρονικές
επιστηµονικές επικοινωνίες που να συν-
δέει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια µε τα
ερευνητικά ιδρύµατα, τις επιστηµονικές
βιβλιοθήκες και, σταδιακά, τα σχολεία.
Λαµβάνονται επίσης µέτρα για να αρθούν
τα εµπόδια στη διακίνηση των ερευνητών
στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, πρέπει να
δοθούν τα αναγκαία κίνητρα για να προ-
σελκύσουν κορυφαίους επιστήµονες του
κόσµου και να τους κάνουν να παραµεί-
νουν στην Ευρώπη 



Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απο-
τελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής
οικονοµίας. Η ανταγωνιστικότητα και ο
δυναµισµός τους δυσχεραίνονται συχνό-
τατα από περιοριστικές διατάξεις που
διαφέρουν ενδεχοµένως από τη µια χώρα
στην άλλη. Η στρατηγική της Λισσαβόνας
προβλέπει επίσης τη σύνταξη ενός χάρτη
µικρών επιχειρήσεων και τη χορήγηση
των απαραίτητων κεφαλαίων στους επι-
χειρηµατίες για να δηµιουργούν επιχει-
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Το ανθρώπινο δυναµικό και η κατάρτισή
του είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα της
Ευρώπης στα οποία οφείλει να επενδύσει
κατά προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση αναγνωρίζει τη σηµασία της
εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης,
την ανάγκη εκµάθησης περισσότερων
ξένων γλωσσών και της απόκτησης
τεχνολογικών δεξιοτήτων. Η έλλειψη ικα-
νοποιητικά ειδικευµένου προσωπικού
αποτελεί µειονέκτηµα για τις υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών και ∆ιαδικτύου της
Ευρώπης.

Με την εφαρµογή των προγραµµάτων
Socrates, Leonardo και «Νεότητα», η
Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κινη-
τικότητα των σπουδαστών, των εκπαιδευ-
τικών και των ερευνητών. Λαµβάνει επί-
σης µέτρα για να εξασφαλιστεί η αναγνώ-
ριση, σε όλα τα κράτη µέλη, των περιό-
δων επαγγελµατικής κατάρτισης και των
ειδικοτήτων που αποκτώνται σε µια χώρα
της ΕΕ.

Τέλος, η στρατηγική της Λισσαβόνας
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση ενός από

τα λεπτότερα προβλήµατα της Ευρώπης:
της γήρανσης του πληθυσµού της και
των σοβαρών επιπτώσεών της στο εργα-
τικό δυναµικό και στη χρηµατοδότηση
των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και
συνταξιοδότησης της Ευρώπης. Η αγορά
εργασίας αντιµετωπίζει το πρόβληµα του
χαµηλού ποσοστού απασχόλησης των
γυναικών και των ατόµων µεγαλύτερης
ηλικίας. Ταυτόχρονα, η µακροχρόνια
ανεργία έχει ενδηµικό χαρακτήρα σε ορι-
σµένες περιοχές της ΕΕ και παρατηρού-
νται γενικά σηµαντικές διαφορές του
ποσοστού ανεργίας µεταξύ των διαφό-
ρων περιοχών.

Για το λόγο αυτό, η σύνοδος του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας
έθεσε ως στόχο να αυξηθεί το ποσοστό
απασχόλησης από 61 % κατά µέσο όρο το
2000 σε 70 % το 2010 και να αυξηθεί το
ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην
αγορά εργασίας από 51 σε 60 % κατά το
ίδιο διάστηµα.

Για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της
γήρανσης του πληθυσµού στις ευρωπαϊ-
κές κοινωνίες, η σύνοδος του Ευρωπαϊ-
κού Συµβουλίου της Βαρκελόνης, τον
Μάρτιο του 2002, κάλεσε τις κυβερνήσεις
της ΕΕ να µειώσουν «τα κίνητρα για πρό-
ωρη συνταξιοδότηση και τη θεσµοθέτηση
συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης
από τις επιχειρήσεις». Μέχρι το 2010
πρέπει να «επιδιωχθεί η κατά πέντε περί-
που έτη σταδιακή αύξηση της µέσης ηλι-
κίας κατά την οποία τα άτοµα σταµατούν
να εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
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Ευρώπη των λαών ή Ευρώπη των εµπό-
ρων; Η διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδό-
µησης ξεκίνησε µε βάση ένα πολιτικό
όραµα των ιδρυτών της ΕΕ. Το πρώτιστο
µέληµά τους ήταν να εξασφαλιστούν οι
όροι που δεν θα επέτρεπαν ποτέ να ξανα-
γίνουν πόλεµοι σαν αυτούς που είχαν
ρηµάξει την Ευρώπη στο παρελθόν. Όµως,
για να οικοδοµηθεί µια αποτελεσµατική
Ευρώπη, σε όσο το δυνατό πιο γερά θεµέ-
λια, υιοθέτησαν µια ρεαλιστική προσέγγι-
ση, δηµιουργώντας µια ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη σε πολύ συγκεκριµένους τοµείς:
άνθρακας και χάλυβας· ενιαία αγορά·
γεωργικές πολιτικές· ανταγωνισµός...

Έτσι γεννήθηκε µια Ευρώπη την οποία
ορισµένοι είχαν αποκαλέσει «τεχνοκρατι-
κή», διότι χρειάστηκε εµπειρογνώµονες,
οικονοµολόγους και δηµόσιους υπαλλή-
λους για να τεθεί σε λειτουργία. Όµως,
το αρχικό όραµα δεν θα ήταν δυνατό να
υλοποιηθεί στην πράξη, εάν δεν στηριζό-
ταν συστηµατικά από τα κοινοτικά θεσµι-
κά όργανα.

Η καθηµερινή ζωή της Ευρώπης

Σήµερα, έχουν πλέον επιτευχθεί οι
περισσότεροι από τους στόχους που
καθορίστηκαν στις Συνθήκες. ∆εν υπάρ-
χουν πλέον οι παλιές νοµοθετικές και
κανονιστικές ρυθµίσεις, οι φορολογικοί
και τελωνειακοί φραγµοί που περιόριζαν
τη δραστηριότητα των ανθρώπων στην
Ευρώπη και εµπόδιζαν την ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των
κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Αν και δεν
το συνειδητοποιούµε πάντοτε, ο καθένας
µας απολαµβάνει σήµερα τα οφέλη της
ενιαίας αγοράς: πρόσβαση σε ένα µεγάλο
φάσµα καταναλωτικών αγαθών και προϊό-
ντων· χαµηλές τιµές χάρη στον ανταγωνι-
σµό, πολιτικές που προστατεύουν τους
καταναλωτές και το περιβάλλον· εναρµό-
νιση των τεχνικών προδιαγραφών σε όλο
και υψηλότερα επίπεδα.

Παροµοίως, οι κάτοικοι των αποµακρυ-
σµένων περιφερειών της Ευρώπης ενι-

9   Η Ευρώπη των πολιτών



σχύονται από τα διαρθρωτικά ταµεία, όπως
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης. Οι ευρωπαίοι γεωργοί ωφελήθη-
καν, επί πολλές δεκαετίες, από τους µηχα-
νισµούς στήριξης των τιµών που παρείχε
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανα-
τολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Όλες σχεδόν οι δαπάνες που εγγράφο-
νται στον προϋπολογισµό της Ένωσης, οι
οποίες ανήλθαν περίπου σε 100 δισ. EUR
το 2003, διατίθενται σε µέτρα που επηρε-
άζουν την καθηµερινή ζωή των ευρωπαί-
ων πολιτών.

Ήδη από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συν-
θήκη της Ρώµης το 1958, τα κοινοτικά
νοµοθετικά όργανα προσπάθησαν να
συντάξουν νόµους που θα ευνοούσαν την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων,
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και το
δικαίωµα εγκατάστασης των επαγγελµα-
τιών. Κάθε πολίτης της ΕΕ, ανεξάρτητα
από την εθνικότητά του, είναι ελεύθερος
να αναζητήσει εργασία οπουδήποτε στο
εσωτερικό της Ένωσης. Έχουν καταργηθεί
πλέον οι διακρίσεις λόγω εθνικότητας.
∆ιατάξεις που διέπουν την άσκηση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην
Ένωση έχουν εναρµονισθεί µε την έκδοση
οδηγιών. Πραγµατοποιήθηκαν επίπονες
εργασίες για την εναρµόνιση της νοµοθε-
σίας, έτσι ώστε η επαγγελµατική ειδίκευση
που αποκτούν ένας γιατρός, ένας δικηγό-
ρος, µια νοσοκόµα, ένας κτηνίατρος, ένας
φαρµακοποιός, ένας αρχιτέκτονας, ένας
ασφαλιστής κλπ. σε µια από τις χώρες της
ΕΕ να αναγνωρίζεται σε όλες τις άλλες.

Παρ’ όλα αυτά, πάρα πολλές δραστηριό-
τητες εξακολουθούν να υπόκεινται σε
διαφορετικές εθνικές διατάξεις και για το
λόγο αυτό, στις 21 ∆εκεµβρίου 1988, τα
κράτη µέλη της ΕΕ ενέκριναν οδηγία για
τη δηµιουργία ενός συστήµατος αµοιβαί-
ας αναγνώρισης των πτυχίων των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η οδηγία
αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις πανεπιστη-
µιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον
τριών ετών και βασίζεται στην αρχή της
αµοιβαίας εµπιστοσύνης στην εγκυρότη-
τα των εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης
και επαγγελµατικής κατάρτισης.

Το πρώτο λοιπόν δικαίωµα του ευρωπαί-
ου πολίτη είναι το δικαίωµα να κυκλοφο-
ρεί ελεύθερα, να εργάζεται και να ζει σε

όποια χώρα της Ένωσης επιθυµεί. Η συν-
θήκη του Μάαστριχτ κατοχύρωσε αυτό το
δικαίωµα στο κεφάλαιο που αφορά την
ιθαγένεια.

Εκτός από τις δραστηριότητες οι οποίες
καλύπτονται από τις υποχρεώσεις των
δηµόσιων υπηρεσιών (αστυνοµία, ένοπλες
δυνάµεις, υπηρεσίες υπουργείου εξωτερι-
κών κλπ.), κάθε άτοµο που είναι υπήκοος
ενός κράτους µέλους της ΕΕ έχει δικαίωµα
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευ-
σης και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών σε
κάθε χώρα της Ένωσης. Έτσι, θα ήταν
απολύτως φυσιολογικό να προσληφθεί
ένας βρετανός καθηγητής για να διδάξει
αγγλικά στη Ρώµη ή να ενθαρρυνθεί ένας
γάλλος νέος πτυχιούχος να συµµετάσχει
σε διαγωνισµό για την πρόσληψη δηµο-
σίων υπαλλήλων στο Βέλγιο.

Όµως, ο ευρωπαίος πολίτης δεν είναι
µόνο ένας καταναλωτής ή φορέας της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Είναι
πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε
αυτή την ιδιότητα έχει ειδικά πολιτικά
δικαιώµατα. Χάρη στη συνθήκη του Μάα-
στριχτ, κάθε πολίτης της Ένωσης, ανε-
ξαρτήτως εθνικότητας, έχει το δικαίωµα
να ψηφίζει και να είναι υποψήφιος στις
δηµοτικές εκλογές και στις εκλογές για
την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζει.

Το άρθρο 17 της συνθήκης του Άµστερ-
νταµ κατοχυρώνει την ιθαγένεια της
Ένωσης: «Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε
πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός
κράτους µέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης
συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την
εθνική ιθαγένεια».

Θεµελιώδη δικαιώµατα

Η συνθήκη του Άµστερνταµ ενισχύει
ακόµη περισσότερο τα θεµελιώδη δικαιώ-
µατα. Θεσπίζει διαδικασία αναστολής των
δικαιωµάτων ενός κράτους µέλους στην
ΕΕ σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει τα
θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών. Επε-
κτείνει επίσης την αρχή της απαγόρευ-
σης των διακρίσεων, η οποία µέχρι τότε
περιοριζόταν µόνο στην εθνικότητα και
στις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποι-
θήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανα-
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τολισµού. Η συνθήκη του Άµστερνταµ
ενισχύει επίσης την αρχή της ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τέλος, η συνθήκη του Άµστερνταµ επέ-
φερε βελτιώσεις στην ευρωπαϊκή πολιτι-
κή για τη διαφάνεια, παρέχοντας στους
πολίτες µεγαλύτερη πρόσβαση στα επί-
σηµα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων.

Η δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
προασπίζει τα δικαιώµατα των πολιτών
της επιβεβαιώθηκε και στη Νίκαια τον
∆εκέµβριο του 2000 µε την επίσηµη
έγκριση του χάρτη των θεµελιωδών δικαι-
ωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρ-
της αυτός συντάχθηκε από µια συνέλευ-
ση στην οποία συµµετείχαν µέλη του
Ευρωπαϊκού και των εθνικών Κοινοβου-
λίων, αντιπρόσωποι των εθνικών κυβερ-
νήσεων και ένα µέλος της Επιτροπής.
Περιέχει 54 άρθρα τα οποία χωρίζονται
σε έξι κεφάλαια ―αξιοπρέπεια, ελευθε-
ρίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώµατα
των πολιτών και δικαιοσύνη― και ορίζουν
τις θεµελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και τα δικαιώµατα του
πολίτη, τα πολιτικά, οικονοµικά και κοινω-
νικά δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ.

Τα πρώτα άρθρα κατοχυρώνουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωµα στη
ζωή, το δικαίωµα στην ακεραιότητα του
ατόµου, την ελευθερία έκφρασης και
συνείδησης. Το κεφάλαιο για την «αλλη-
λεγγύη» συνδυάζει, µε πρωτότυπο
τρόπο, κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώ-
µατα όπως:

• το δικαίωµα στην απεργία·

• το δικαίωµα των εργαζοµένων στην
ενηµέρωση και τη διαβούλευση·

• το δικαίωµα συνδυασµού της οικογενει-
ακής και επαγγελµατικής ζωής·

• το δικαίωµα στην ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και
την κοινωνική πρόνοια σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο χάρτης προωθεί επίσης την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών και θεσπίζει
δικαιώµατα όπως η προστασία δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα, απαγόρευ-
ση των πρακτικών της ευγονικής και της

αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ανθρώ-
πων, το δικαίωµα στην περιβαλλοντική
προστασία, τα δικαιώµατα των παιδιών
και των ηλικιωµένων και το δικαίωµα στη
χρηστή διοίκηση.

Αυτή η «Ευρώπη των πολιτών» παραπέ-
µπει σε µια µορφή πολιτικής Ευρώπης ο
ακριβής χαρακτήρας της οποίας δεν έχει
ακόµη προσδιοριστεί. Ποιες συλλογικές
αρχές και αξίες θα είναι σε θέση να µοι-
ραστούν οι λαοί της Ευρώπης σε µια
Ευρωπαϊκή Ένωση µε 25 ή και περισσότε-
ρα κράτη µέλη;

Η Ευρώπη του πολιτισµού 
και της εκπαίδευσης

Το αίσθηµα του να είναι κανείς Ευρωπαί-
ος και να ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο
δεν µπορεί να δηµιουργηθεί τεχνητά.
Είναι δυνατό να προκύψει µόνο από µια
κοινή πολιτιστική αντίληψη και γι’ αυτό το
λόγο η Ευρώπη οφείλει σήµερα να εστιά-
σει την προσοχή της όχι µόνο στην οικο-
νοµία αλλά και στον πολιτισµό.

Τα πρώτα βήµατα προς αυτή την κατεύ-
θυνση ήταν τα προγράµµατα εκπαίδευσης
και επαγγελµατικής κατάρτισης της ΕΕ,
όπως το Erasmus (που προωθεί την κινητι-
κότητα των φοιτητών), το Comett (κοινοτι-
κό πρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης στον τοµέα των τεχνολογιών) και το
Lingua, που ενθαρρύνει την εκµάθηση
ξένων γλωσσών. Περισσότεροι από ένα
εκατ. σπουδαστές µπόρεσαν να παρακο-
λουθήσουν µαθήµατα σε µια άλλη ευρω-
παϊκή χώρα χάρη στο πρόγραµµα Erasmus.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ως στόχο
το 10 % των σπουδαστών να αφιερώνει
περίπου ένα έτος πανεπιστηµιακών
σπουδών σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επεν-
δυθούν περισσότερα κοινοτικά κεφάλαια
στην εκπαιδευτική πολιτική. Τα προγράµ-
µατα Socrates, Leonardo da Vinci και
«Νεότητα» θα συµβάλλουν περισσότερο
στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η οδηγία για την «Τηλεόραση χωρίς
σύνορα» παρέχει στον πολίτη πρόσβαση
σε όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα που
παράγονται στην Ευρώπη: οι ευρωπαϊκοί



τηλεοπτικοί οργανισµοί οφείλουν να
εντάσσουν στα προγράµµατα εκποµπών
τους ένα ποσοστό ευρωπαϊκών προγραµ-
µάτων. Η οδηγία θεσπίζει αυστηρότερα
µέτρα για την προστασία των ανήλικων
ακροατών, στηρίζει τα προγράµµατα ανε-
ξάρτητων παραγωγών και θεσπίζει κανό-
νες για την τηλεοπτική διαφήµιση και τις
τηλεαγορές.

Το πρόγραµµα-πλαίσιο «Πολιτισµός
2000» της περιόδου 2000-2004 έχει στόχο
να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάµεσα
σε δηµιουργούς και παραγωγούς πολιτι-
στικών προγραµµάτων, δίκτυα διανοµής
και πολιτιστικά ιδρύµατα.

Το πρόγραµµα MEDIA+ (2001-2005) παρέ-
χει στήριξη στη βιοµηχανία οπτικοακου-
στικών. Σήµερα, παρατηρείται έλλειµµα
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγω-
γών σε σχέση µε τη µεγάλη προσφορά
αµερικανικών προγραµµάτων. Το MEDIA+
έχει στόχο να καλύψει αυτό το έλλειµµα
και να ενθαρρύνει τη διανοµή ευρωπαϊ-
κών ταινιών και προγραµµάτων στο εσω-
τερικό της Ευρώπης.

Η συνείδηση των πολιτών 
ότι ανήκουν σε ένα σύνολο

Η ιδέα µιας «Ευρώπης των πολιτών» είναι
πολύ νέα. Για να γίνει πραγµατικότητα θα
απαιτηθεί, µεταξύ άλλων, να υπάρξουν
περισσότερα σύµβολα που αντιπροσω-
πεύουν µια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα,
όπως στο ευρωπαϊκό διαβατήριο που έχει
καθιερωθεί από το 1985, ο ύµνος της
Ευρώπης (Η Ωδή στη χαρά του Μπετό-
βεν) και η Ευρωπαϊκή Σηµαία (ένας
κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια σε
µπλε φόντο). Επίσης, ένα ευρωπαϊκό
δίπλωµα οδήγησης εκδίδεται σε όλα τα
κράτη µέλη από το 1996 και µετά.

Από το 1979, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εκλέγεται µε καθολική ψηφοφορία. Αυτό
παρέχει µεγαλύτερη δηµοκρατική νοµι-
µότητα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, συνδέοντάς την άµεσα µε
τη βούληση των πολιτών. Η Ευρώπη πρέ-
πει να γίνει περισσότερο δηµοκρατική µε
την αναβάθµιση του ρόλου του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, µε τη δηµιουργία
πραγµατικά ευρωπαϊκών πολιτικών κοµ-
µάτων και µε το να συµµετέχουν περισ-

σότερο οι απλοί πολίτες στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της ΕΕ µέσω µη
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων
εθελοντικών ενώσεων.

Η εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και
κερµάτων του ευρώ την 1η Ιανουαρίου
2002 είχε µεγάλη ψυχολογική επίπτωση.
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν τώρα
τους τραπεζικούς λογαριασµούς τους σε
ευρώ. Χάρη στον καθορισµό των τιµών
των καταναλωτικών αγαθών και υπηρε-
σιών στο ίδιο νόµισµα, στο µεγαλύτερο
µέρος της επικράτειας της Ένωσης, ο
πολίτης µπορεί να πραγµατοποιεί αγορές
για να συγκρίνει απευθείας τις τιµές.
Χάρη στη συµφωνία του Schengen έχουν
καταργηθεί οι έλεγχοι στα περισσότερα
σύνορα µεταξύ των χωρών της ΕΕ, γεγο-
νός που δίνει ήδη στους πολίτες µια
αίσθηση ότι ανήκουν σε ενιαίο γεωγραφι-
κό χώρο. Η ζώνη του Schengen θα επε-
κταθεί µε την ένταξη νέων χωρών.

Για να έλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο
κοντά στους πολίτες της, η συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τη θέση
του ∆ιαµεσολαβητή. Ο ευρωπαίος ∆ιαµε-
σολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τη διάρκεια θητείας του
Κοινοβουλίου. Αποστολή του είναι να
εξετάζει καταγγελίες σε βάρος των
θεσµικών οργάνων και οργανισµών της
ΕΕ. Καταγγελία στο διαµεσολαβητή µπο-
ρεί να υποβάλει κάθε ευρωπαίος πολίτης
και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
έχει καταστατική έδρα σε ένα κράτος
µέλος. Ο ∆ιαµεσολαβητής προσπαθεί να
επιτύχει φιλικό διακανονισµό ανάµεσα
στον καταγγέλλοντα και το αντίστοιχο
κοινοτικό όργανο ή οργανισµό.

Ένας άλλος σηµαντικός δεσµός ανάµεσα
στους πολίτες και στα όργανα της ΕΕ
είναι η πρακτική που έχει καθιερώσει το
Κοινοβούλιο και αφορά το δικαίωµα υπο-
βολής αναφοράς από κάθε πολίτη που
κατοικεί σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ.

«∆εν ενώνουµε κράτη, ενώνουµε λαούς»
διακήρυξε ο Ζαν Μονέ ήδη το 1952. Η
αποδοχή της ιδέας της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης από την κοινή γνώµη εξακο-
λουθεί να αποτελεί τη µεγαλύτερη πρό-
κληση που αντιµετωπίζουν σήµερα τα
όργανα της Κοινότητας.
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Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωµα να
ζουν ελεύθερα οπουδήποτε στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, χωρίς φόβο καταδίωξης ή
άσκησης βίας. Όµως, η διεθνής εγκληµα-
τικότητα και η τροµοκρατία είναι φαινό-
µενα που προκαλούν σήµερα τη µεγαλύ-
τερη ανησυχία στους Ευρωπαίους.

Οι προκλήσεις αυτές επιβάλλουν άµεση
κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται προφανώς
µια πολιτική «δικαιοσύνης και εσωτερι-
κών υποθέσεων», ιδίως τώρα που η διεύ-
ρυνση δίνει µια νέα διάσταση στο ζήτηµα
της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η συντονισµένη δράση στον τοµέα της
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων

δεν προβλέφθηκε στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Μόνο το άρθρο 3 της συνθήκης της
Ρώµης αναφέρει ότι η Κοινότητα οφείλει
να λάβει «µέτρα για την ελεύθερη είσοδο
και κυκλοφορία των προσώπων». Με την
πάροδο όµως του χρόνου, έγινε σαφές
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία σήµαινε ότι
κάθε πολίτης, οπουδήποτε στην ΕΕ,
έπρεπε να διαθέτει την ίδια προστασία
και δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύ-
νη. Έτσι, οι αρχικές συνθήκες τροποποιή-
θηκαν διαδοχικά, πρώτα µε την ενιαία
ευρωπαϊκή πράξη και, στη συνέχεια, µε
τις συνθήκες του Μάαστριχτ και του
Άµστερνταµ.

10   Μια Ευρώπη ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης



Ελεύθερη κυκλοφορία

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
στο εσωτερικό της ΕΕ δηµιουργεί προ-
βλήµατα ασφαλείας στα κράτη µέλη που
συνδέονται µε την κατάργηση των ελέγ-
χων στα περισσότερα εσωτερικά σύνορα
της Ένωσης. Για να αντισταθµισθεί αυτό,
απαιτούνται πρόσθετα µέτρα ασφαλείας
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Και επειδή
την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό
της Ένωσης µπορεί να την αξιοποιούν και
οι εγκληµατίες, οι εθνικές αστυνοµικές
υπηρεσίες και δικαστικές αρχές των κρα-
τών µελών πρέπει να συνεργάζονται για
την καταπολέµηση της διεθνούς εγκλη-
µατικότητας.

Οι τρεις έννοιες της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης είναι,
πράγµατι, στενά συνδεδεµένες. Η ελευ-
θερία χάνει σε µεγάλο βαθµό το νόηµά
της, εάν οι πολίτες δεν µπορούν να
ζήσουν µε ασφάλεια, προστατευόµενοι
από ένα νοµικό σύστηµα στο οποίο µπο-
ρούν να έχουν όλοι την ίδια εµπιστοσύνη.

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, το Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε µια
έκτακτη σύνοδο στο Τάµπερε (Φινλανδία)
για να εξετάσει το όλο ζήτηµα της δικαι-
οσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Οι
ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν ένα σαφές και
φιλόδοξο πρόγραµµα δράσης που περι-
λάµβανε περίπου 60 µέτρα τα οποία
έπρεπε να ληφθούν µέχρι το 2004, έτσι
ώστε να γίνει η Ένωση «ένας χώρος
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύ-
νης». Ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή η αρµοδιότητα να παρακολουθεί
την πρόοδο της ΕΕ µε τη βοήθεια ενός
πίνακα επιδόσεων.

Τα βασικά θέµατα που εξετάστηκαν στη
Σύνοδο Κορυφής του Τάµπερε ήταν:

• µια κοινή πολιτική της ΕΕ στα θέµατα
του ασύλου και της µετανάστευσης·

• ένας πραγµατικός ευρωπαϊκός χώρος
δικαιοσύνης·

• η καταπολέµηση της εγκληµατικότητας
σε επίπεδο της Ένωσης·

• η ισχυρότερη εξωτερική δράση.

Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα για να
διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πραγµατοποιήθηκε το 1985, όταν οι
κυβερνήσεις του Βελγίου, της Γαλλίας,
της Γερµανίας, του Λουξεµβούργου και
των Κάτω Χωρών υπέγραψαν συµφωνία
στην παραµεθόρια κωµόπολη του Λου-
ξεµβούργου Schengen. Συµφώνησαν να
καταργήσουν όλους τους ελέγχους προ-
σώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, στα
κοινά σύνορά τους, να εναρµονίσουν
τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορά
τους µε κράτη µη µέλη της ΕΕ και να
θεσπίσουν µια κοινή πολιτική για τη
χορήγηση θεωρήσεων εισόδου.

Με τον τρόπο αυτό δηµιούργησαν ένα
χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, που έγινε
γνωστός ως η περιοχή του Schengen. Στα
εξωτερικά σύνορα αυτού του χώρου, οι
πολίτες της ΕΕ οφείλουν µόνο να επιδεί-
ξουν ένα δελτίο ταυτότητας ή διαβατή-
ριο.

Η συµφωνία του Schengen το 1985, η
σύµβαση υλοποίησής της του 1990 και οι
νόµοι που ψηφίστηκαν µε βάση αυτές τις
συµφωνίες αποτέλεσαν στη συνέχεια
αναπόσπαστο µέρος των ιδρυτικών συν-
θηκών της ΕΕ. Από τότε η ζώνη Schengen
έχει σταδιακά επεκταθεί. Από τον Μάρτιο
του 2001, η Ισλανδία και η Νορβηγία µαζί
µε 13 κράτη µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλ-
γιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω
Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία)
εφαρµόζουν πλήρως τις διατάξεις του
Schengen.

Στόχος δεν είναι η δηµιουργία ενός
απόρθητου φρουρίου, αλλά να διευκο-
λυνθεί η νόµιµη είσοδος των πολιτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελεύθερη
κυκλοφορία τους σε αυτήν. Ταυτόχρονα,
η ΕΕ είναι αποφασισµένη να καταπολεµή-
σει τις δραστηριότητες των εγκληµατι-
κών οργανώσεων που εκµεταλλεύονται
ανθρώπινες υπάρξεις.
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Η πολιτική στον τοµέα του ασύλου
και της µετανάστευσης

Η Ευρώπη είναι υπερήφανη για τη µακρό-
χρονη παράδοσή της να υποδέχεται
αλλοδαπούς και για την προθυµία της να
χορηγεί άσυλο σε πρόσφυγες που κατα-
διώκονται και κινδυνεύει η ζωή τους.
Σήµερα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ αντιµετω-
πίζουν το πιεστικό ζήτηµα πώς να χειρι-
στούν την αύξηση του αριθµού των µετα-
ναστών, νόµιµων και παράνοµων, σε ένα
χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ συµφώνησαν να
εναρµονίσουν τις νοµοθεσίες τους, έτσι
ώστε οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου να
εξετάζονται σύµφωνα µε ένα σύνολο
βασικών αρχών που να αναγνωρίζονται
αµοιβαία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στη σύνοδο κορυφής του Τάµπε-
ρε, καθόρισαν ως στόχο να θεσπίσουν µια
κοινή διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύ-
λου και να παρέχουν ίση µεταχείριση σε
ολόκληρη την Ένωση σε άτοµα που υπο-
βάλλουν αίτηση ασύλου. Η ΕΕ θα δώσει
στους µετανάστες παρόµοια δικαιώµατα
και υποχρεώσεις µε αυτά των ευρωπαίων
πολιτών. Η έκταση αυτών των δικαιωµά-
των και των υποχρεώσεων διαφέρει ανά-
λογα µε το διάστηµα της νόµιµης διαµο-
νής τους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η καταπολέµηση της διεθνούς
εγκληµατικότητας

Για να γίνει αυτή η πολιτική βιώσιµη, η ΕΕ
πρέπει να διαθέτει ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα διαχείρισης της µετανάστευσης,
που να περιλαµβάνει κατάλληλους ελέγ-
χους στα εξωτερικά της σύνορα και απο-
τελεσµατικά µέσα πρόληψης της λαθρο-
µετανάστευσης. Απαιτείται συντονισµένη
προσπάθεια για την καταπολέµηση των
εγκληµατικών οργανώσεων που διατη-
ρούν δίκτυα εµπορίας ανθρώπων και
εκµεταλλεύονται ευάλωτες ανθρώπινες
υπάρξεις, ιδίως γυναίκες και παιδιά.

Το οργανωµένο έγκληµα γίνεται όλο και
πιο περίπλοκο και χρησιµοποιεί ευρωπαϊ-
κά ή διεθνή δίκτυα για τις δραστηριότη-
τές του. Η τροµοκρατία έδειξε καθαρά

ότι µπορεί να χτυπήσει, µε µεγάλη βαρ-
βαρότητα, σε κάθε σηµείο του κόσµου.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δηµι-
ουργήθηκε το σύστηµα πληροφόρησης
Schengen (SIS). Είναι µια σύνθετη βάση
δεδοµένων που παρέχει στις αστυνοµι-
κές και δικαστικές αρχές τη δυνατότητα
να ανταλλάσσουν πληροφορίες για κατα-
ζητούµενα άτοµα και για περιουσιακά
στοιχεία ― παραδείγµατος χάρη, κλεµµέ-
να αυτοκίνητα ή έργα τέχνης, ή σχετικά
µε άτοµα σε βάρος των οποίων έχει εκδο-
θεί ένταλµα σύλληψης ή έκδοσης.

Μια από τις αποτελεσµατικότερες µεθό-
δους σύλληψης των εγκληµατιών είναι η
παρακολούθηση της διακίνησης βρώµι-
κου χρήµατος. Για το λόγο αυτό, και για
να αποκοπεί η χρηµατοδότηση εγκληµα-
τικών οργανώσεων, η ΕΕ έχει θεσπίσει
νοµοθεσία που απαγορεύει το ξέπλυµα
παράνοµου χρήµατος.

Το σηµαντικότερο βήµα που έγινε τα
τελευταία χρόνια στον τοµέα της συνερ-
γασίας µεταξύ των αστυνοµικών αρχών
ήταν η δηµιουργία της Europol. Αυτός ο
οργανισµός της ΕΕ αποτελείται από
αστυνοµικούς και τελωνειακούς υπαλλή-
λους και έχει ως αποστολή την εφαρµογή
του νόµου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ασχολείται µε ένα µεγάλο φάσµα διεθνών
εγκληµατικών δραστηριοτήτων: διακίνη-
ση ναρκωτικών, εµπόριο κλεµµένων
αυτοκινήτων, εµπόριο ανθρώπων, σεξου-
αλική εκµετάλλευση γυναικών και παι-
διών, πορνογραφία, παραποίηση εµπορι-
κών σηµάτων, λαθρεµπόριο ραδιενεργών
και πυρηνικών υλικών, τροµοκρατία,
ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και παραχά-
ραξη του ευρώ.



Προς ένα «ευρωπαϊκό δικαστικό
χώρο»

Σήµερα, συνυπάρχουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση 15 διαφορετικά συστήµατα απο-
νοµής δικαιοσύνης, όσα και τα κράτη
µέλη. Άνθρωποι που ζουν σε µια χώρα
της οποίας δεν είναι υπήκοοι είναι πιθανό
να βρεθούν αντιµέτωποι µε οικογενειακά
ή εργασιακά προβλήµατα τα οποία πρέπει
να ρυθµιστούν από ένα νοµικό σύστηµα
µε το οποίο τα άτοµα αυτά δεν είναι εξοι-
κειωµένα, γεγονός που κάνει την καθη-
µερινή τους ζωή δυσκολότερη. Εάν πράγ-
µατι επιθυµούµε την ελεύθερη διακίνηση
των προσώπων στο εσωτερικό της Ένω-
σης και να έχουν οι πολίτες της πρόσβα-
ση στη δικαιοσύνη παντού, τα νοµικά
συστήµατα της Ένωσης πρέπει να διευ-
κολύνουν και όχι να δυσκολεύουν τη ζωή
των πολιτών της.

Έχουν εκπονηθεί κοινοτικά προγράµµα-
τα για την εναρµόνιση των επαγγελµάτων
του τοµέα της δικαιοσύνης των διαφό-
ρων κρατών µελών. Το πρόγραµµα
Grotius, παραδείγµατος χάρη, έχει βοη-
θήσει δικηγόρους και δικαστές να εξοι-
κειωθούν µε τη λειτουργία των δικαστι-
κών συστηµάτων των άλλων κρατών
µελών. Το πρόγραµµα Falcone έχει διευ-
κολύνει τις επαφές µεταξύ δικαστικών
και εισαγγελικών αρχών, αστυνοµικών
δυνάµεων και τελωνειακών αρχών σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όµως, το έργο της υπηρεσίας Eurojust,
ενός κεντρικού συντονιστικού µηχανι-
σµού, είναι αυτό που διευκολύνει περισ-
σότερο τη συνεργασία στην πράξη. Η
Eurojust έχει στόχο να βοηθήσει τις εθνι-
κές διωκτικές αρχές να συνεργάζονται
στο πλαίσιο δικαστικών ανακρίσεων στις
οποίες συµµετέχουν περισσότερα του
ενός κράτη µέλη.

Η συνεργασία µεταξύ δικαστικών αρχών
περισσότερων χωρών µπορεί να παρε-
µποδίζεται από τους διαφορετικούς ορι-
σµούς ορισµένων εγκληµατικών πράξε-
ων. Η διεθνής εγκληµατικότητα, περιλαµ-
βανοµένης της τροµοκρατίας, δεν σέβε-
ται εθνικά σύνορα. Για την αποτελεσµατι-

κή αντιµετώπισή της, η Ένωση δηµιουρ-
γεί σταδιακά µια κοινή πολιτική για ποινι-
κές υποθέσεις. Η Ένωση προτίθεται να
αποκτήσει ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, για
να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστα-
σίας των πολιτών της και για να ενισχύσει
τη διεθνή συνεργασία σε αυτό τον τοµέα.

Μέχρι το 1997, τα ζητήµατα του ασύλου
και της µετανάστευσης, των ελέγχων στα
εξωτερικά σύνορα (θεωρήσεις εισόδου)
και της δικαστικής συνεργασίας σε αστι-
κές και εµπορικές υποθέσεις αποτελού-
σαν αντικείµενο απευθείας συνεργασίας
µεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ. Όµως,
η συνθήκη του Άµστερνταµ µεταβίβασε
αυτούς τους τοµείς από τη διακυβερνητι-
κή συνεργασία στην κοινοτική αρµοδιό-
τητα, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπισή τους µε τη χρησιµοποίηση
της δοκιµασµένης «κοινοτικής µεθόδου».

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή υπόκειται σε
ορισµένους όρους: υπάρχει πενταετής
µεταβατική περίοδος· το δικαίωµα πρω-
τοβουλίας κατέχεται από κοινού από την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη· οι αποφά-
σεις πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα·
ζητείται απλά η γνώµη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου· έχει αποδοθεί περιορισµέ-
νη αρµοδιότητα στο ∆ικαστήριο.

Εξακολουθεί να υπάρχει ένας τοµέας
που υπάγεται αποκλειστικά στη διακυ-
βερνητική συνεργασία: ο τοµέας της
αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας
σε ποινικές υποθέσεις. Με βάση τη συν-
θήκη του Μάαστριχτ, το Συµβούλιο
συντονίζει τη δράση των κρατών µελών
σε αυτόν τον τοµέα ο οποίος αποτελεί
ευαίσθητο τοµέα για την εθνική κυριαρ-
χία. Και σε αυτή την περίπτωση, η Επι-
τροπή διαθέτει από κοινού µε τα κράτη
µέλη το δικαίωµα ανάληψης πρωτοβου-
λίας.

Στη σύνοδο του Τάµπερε, οι αρχηγοί κρα-
τών και κυβερνήσεων αποφάσισαν τη
δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης µέχρι το
τέλος του 2004.
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11   Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον κόσµο

Σε οικονοµικό, εµπορικό και νοµισµατικό
επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατα-
κτήσει τη θέση µιας µεγάλης παγκόσµιας
δύναµης. ∆ιαθέτει σηµαντική επιρροή
στο εσωτερικών διεθνών οργανισµών
[όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορί-
ου (ΠΟΕ), οι διάφοροι οργανισµοί των
Ηνωµένων Εθνών] και στις παγκόσµιες
συνόδους κορυφής για το περιβάλλον και
την ανάπτυξη.

Εντούτοις, τα κράτη µέλη της Ένωσης
έχουν ακόµα µακρύ δρόµο να διανύσουν,
σε διπλωµατικό και σε πολιτικό επίπεδο,
µέχρι να µπορέσουν να αποκτήσουν ενι-
αία φωνή για σηµαντικά ζητήµατα όπως η
ειρήνη και η σταθερότητα, η τροµοκρα-
τία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η
σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και ο
ρόλος του Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Οι χώρες της ΕΕ διατηρούν πλήρη
εθνική κυριαρχία στις ένοπλες δυνάµεις
τους. Τα αµυντικά τους συστήµατα υπά-

γονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα
των εθνικών κυβερνήσεων και οι µόνες
σχέσεις που έχουν µεταξύ τους είναι οι
δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει στο
πλαίσιο συµµαχιών όπως το ΝΑΤΟ.

Μια κοινή πολιτική άµυνας 
στα σπάργανα

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και η ευρωπαϊκή
πολιτική ασφάλειας και άµυνας (ΕΠΑΑ),
που προβλέπονται στις συνθήκες του
Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ, ορίζουν
τα βασικά καθήκοντα της ΕΕ στον τοµέα
της άµυνας. Σε αυτή τη βάση, η ΕΕ έχει
αναπτύξει τον δεύτερο πυλώνα της, ένα
τοµέα πολιτικής για τον οποίο τα µέτρα
αποφασίζονται µε διακυβερνητική συµ-
φωνία και για τον οποίο η Επιτροπή και το
Κοινοβούλιο έχουν πολύ µικρή αρµοδιό-
τητα. Οι αποφάσεις σε αυτό τον τοµέα
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λαµβάνονται µε οµοφωνία και παρέχεται
η δυνατότητα αποχής στα κράτη µέλη.

Το 2003, το πολιτικό και στρατηγικό πεδίο
της ΕΕ έχει ως εξής:

• Με τη σχεδόν ταυτόχρονη προσχώρηση
των πρώην Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών
στο ΝΑΤΟ και τον ειρηνικό προσανατο-
λισµό που επέλεξε η Ρωσία για τις σχέ-
σεις της µε τον δυτικό κόσµο, τερµατί-
στηκε ο ψυχρός πόλεµος που διήρκεσε
περισσότερο από µισό αιώνα. Η ευρω-
παϊκή ήπειρος ενώνεται ειρηνικά και οι
ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται από κοι-
νού για την καταπολέµηση του διε-
θνούς εγκλήµατος, όπως το λαθρεµπό-
ριο ανθρώπων και το ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος. Η ΕΕ έχει διαµορφώσει µια
οργανωµένη εταιρική σχέση µε τους
µεγάλους γείτονές της, όπως η Ρωσία
και η Ουκρανία, οι οποίες δεν έχουν
προοπτική να προσχωρήσουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον µεσο-
πρόθεσµα.

• Τα κράτη µέλη της ΕΕ επιθυµούν να
θεσπίσουν µια ευρωπαϊκή πολιτική
ασφάλειας και άµυνας, σύµφωνα µε τις
Συνθήκες. Τον ∆εκέµβριο του 1999, η
σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
στο Ελσίνκι καθόρισε ένα συγκεκριµένο
στόχο. Να είναι σε θέση, µέχρι το 2003,
να αναπτύξει µέσα σε 60 ηµέρες στρα-
τιωτική δύναµη 60 000 ανδρών (µε ναυ-
τική και αεροπορική υποστήριξη) και να
τη διατηρήσει τουλάχιστον επί ένα
έτος. Αυτή η δύναµη ταχείας επέµβα-
σης δεν είναι ένας «ευρωπαϊκός στρα-
τός»: θα αποτελείται από προεπιλεγµέ-
να τµήµατα εθνικών ενόπλων δυνάµε-
ων. Αλλά θα συντονίζεται από µια επι-
τροπή πολιτικής και ασφάλειας (ΕΠΑ),
µια στρατιωτική επιτροπή (EUMC) και
στρατιωτικό προσωπικό (EUMS), υπό
τον έλεγχο του Συµβουλίου και θα είναι
εγκατεστηµένη στις Βρυξέλλες. Αυτό
θα παρέχει στην Ένωση ένα πολιτικό
και στρατιωτικό µέσο για να διεκπεραι-
ώνει ορισµένες ειδικές αποστολές:
ανθρωπιστικές δράσεις εκτός Ευρώ-
πης, ειρηνευτικές ενέργειες και άλλα
καθήκοντα διαχείρισης κρίσεων, περι-
λαµβανοµένης της διατήρησης της
ειρήνης.

• Οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν δεχθεί να
µπορεί η Ευρώπη, όταν αναλαµβάνει
στρατιωτική δράση στην οποία δεν επι-
θυµεί να εµπλακεί η Αµερική, να χρησι-
µοποιεί ένα µέρος της υλικοτεχνικής
υποδοµής του ΝΑΤΟ, όπως οι υπηρε-
σίες πληροφοριών, επικοινωνιών και τα
µέσα διοίκησης και µεταφορών.

• Οι υφιστάµενοι µηχανισµοί άµυνας και
αποτροπής, όπως τα πυρηνικά όπλα
που έχουν στην κατοχή τους η Γαλλία
και το Ηνωµένο Βασίλειο, θα παραµεί-
νουν υπό εθνικό έλεγχο. Το υψηλό
κόστος και η περιπλοκότητα της στρα-
τιωτικής τεχνολογίας κάνουν τις
κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ να αντι-
λαµβάνονται ολοένα και περισσότερο
την ανάγκη συνεργασίας στον τοµέα
της αµυντικής βιοµηχανίας. Επιπλέον,
για να είναι σε θέση οι ένοπλες δυνά-
µεις τους να πραγµατοποιούν κοινές
αποστολές, πρέπει να υπάρχει διαλει-
τουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων
τους και επαρκής τυποποίηση του
στρατιωτικού εξοπλισµού τους.

• Οι επιθέσεις στην Ουάσιγκτον και τη
Νέα Υόρκη, στις 11 Σεπτεµβρίου 2001,
και η τροµοκρατική βία που ξέσπασε
στη συνέχεια σε πολλά µέρη του
κόσµου έχουν µεταβάλει ριζικά το
στρατηγικό τοπίο. Οι ευρωπαϊκές χώρες
συνεργάζονται στενότερα για την
ανταλλαγή πληροφοριών που θα επι-
τρέψουν την πρόληψη παρόµοιων επι-
θέσεων. Εφόσον, η καταπολέµηση της
τροµοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα
σε παγκόσµια κλίµακα, η Ευρώπη προ-
χωράει σήµερα πέρα από τις παραδο-
σιακές συµµαχίες της και συνεργάζεται
όχι µόνο µε τις Ηνωµένες Πολιτείες,
αλλά και µε πολλές άλλες χώρες του
κόσµου για την προάσπιση της ∆ηµο-
κρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των.
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Λόγω της µεταβολής του στρατηγικού
τοπίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί
να επιτύχει τη σωστή ισορροπία ανάµεσα
στις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις
στους τοµείς της ασφάλειας και της άµυ-
νας.

«Εάν θελήσω να µιλήσω στους
Ευρωπαίους, σε ποιον πρέπει 
να τηλεφωνήσω;»

Η Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης
πρότεινε αλλαγές που θα µπορούσαν να
δώσουν στην Ευρώπη µια σαφέστερη
ταυτότητα. ∆ιάφορες χώρες υποστηρί-
ζουν την άποψη να αποκτήσει η ΕΕ πρόε-
δρο που θα ήταν εξουσιοδοτηµένος να
την εκπροσωπεί στη διεθνή σκηνή. Ο
πρόεδρος θα έπρεπε να είναι µέλος ή
πρώην µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-
ου και η θητεία του θα έπρεπε να είναι
µεγαλύτερη από τη σηµερινή εξάµηνη
διάρκεια της προεδρίας του Συµβουλίου.
Αυτό θα έδινε και µια απάντηση στην
περίφηµη ερώτηση του Χένρι Κίσινγκερ
τη δεκαετία του 1970: «Εάν ήθελα να
µιλήσω µε τους Ευρωπαίους, σε ποιον θα
έπρεπε να τηλεφωνήσω;»

Όµως, πολλά ερωτήµατα παραµένουν
ανοικτά. Πώς θα διορίζεται αυτός ο «πρό-
εδρος της Ένωσης»; Ποιες πραγµατικές
εξουσίες θα διέθετε; Ποιο θα είναι το
µέλλον του σηµερινού ύπατου εκπροσώ-
που για την ΚΕΠΠΑ; Θα έχει ο πρόεδρος
της ΕΕ εξουσία στο στρατιωτικό προσω-
πικό της ΕΕ και στη δύναµη ταχείας επέµ-
βασης; Σε ποιους δηµοκρατικούς ελέγ-
χους θα υπάγεται ο πρόεδρος; Πριν λάβει
οποιαδήποτε σηµαντική απόφαση, θα
έπρεπε ο πρόεδρος να εξασφαλίσει τη
σύµφωνη γνώµη του κάθε µέλους του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου; Ποιες θα είναι
οι σχέσεις του προέδρου της Ένωσης µε
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και µε τον αρµόδιο για τις εξωτερικές
σχέσεις επίτροπο;

Η συνθήκη του Άµστερνταµ προσπάθησε
να θέσει σε εφαρµογή µια διαδικασία που
επιφέρει αρκετή ευελιξία στον τοµέα της
ΚΕΠΠΑ. Η «ενισχυµένη συνεργασία» επι-
τρέπει σε µια οµάδα χωρών να αναλά-
βουν δράση στην οποία δεν θα επιθυµού-

σαν να συµµετέχουν άλλα κράτη µέλη,
παραδείγµατος χάρη, επειδή κατά παρά-
δοση τηρούν ουδετερότητα.

Το πρόβληµα µε αυτή την κατά φαινόµε-
να ρεαλιστική λύση είναι ότι θα υπονο-
µευόταν η συνοχή της Ένωσης συνολικά
και η αξιοπιστία της στη διεθνή σκηνή,
εάν ορισµένες χώρες εφαρµόζουν και
άλλες δεν εφαρµόζουν την ευρωπαϊκή
εξωτερική πολιτική. Επιπλέον, θα υπήρχε
αυξηµένος κίνδυνος να αποσυνδεθούν οι
εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ (διαχείριση
της ενιαίας αγοράς, πολιτική ανταγωνι-
σµού, οικονοµική και νοµισµατική ένωση,
εσωτερική ασφάλεια κλπ.) από τις εξωτε-
ρικές πολιτικές της (εµπόριο, αναπτυξια-
κή βοήθεια, διπλωµατία, και άµυνα).

Στο µέλλον, θα έχει καθοριστική σηµασία
η ενότητα δράσης των ευρωπαϊκών
χωρών µε µια ξεκάθαρη πολιτική για
όλους. Οι χώρες της Ένωσης πρέπει να
µιλούν µε µια φωνή, να δρουν µε αποφα-
σιστικότητα για την προάσπιση των βασι-
κών συµφερόντων τους και να επιδεικνύ-
ουν αλληλεγγύη όταν τίθεται ζήτηµα δια-
σφάλισης του µέλλοντος των ευρωπαϊ-
κών λαών.

Μια Ευρώπη ανοικτή 
στον υπόλοιπο κόσµο

Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς το
1993 επηρέασε την εµπορική πολιτική
της ΕΕ. Καταργήθηκαν σταδιακά οι
περιορισµοί στις εισαγωγές τους οποίους
τα κράτη µέλη είχαν δικαίωµα να διατη-
ρούν και καταργήθηκε επίσης και η εσω-
τερική κατανοµή «ευαίσθητων» εισαγω-
γών, όπως οι εισαγωγές κλωστοϋφα-
ντουργικών, χάλυβα, αυτοκινήτων και
ηλεκτρονικών ειδών. Όταν ιδρύθηκε ο
ΠΟΕ, δηµιουργήθηκε, µε προτροπή της
Ευρώπης, ένα µόνιµο πλαίσιο για την επί-
λυση εµπορικών διαφορών µέσω πολυµε-
ρών διαπραγµατεύσεων.



Το µεσοσταθµικό επίπεδο δασµών για τα
βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαµηλότε-
ρο του 5 %. Η ΕΕ και οι διεθνείς εµπορι-
κοί εταίροι της ενέκριναν νέους κανόνες
που διέπουν τις συναλλαγές στους
τοµείς των υπηρεσιών και των γεωργικών
προϊόντων. Οι συζητήσεις για τη γεωργία
κατέδειξαν καθαρά τη διάσταση απόψεων
ανάµεσα σε παραγωγούς από τις δύο
πλευρές του Ατλαντικού. Επειδή η ΕΕ
παρουσιάστηκε ενωµένη σε αυτές τις
συνοµιλίες, µπόρεσε να προωθήσει απο-
τελεσµατικά την άποψη των κρατών
µελών της.

Η ΕΕ είναι µια ενιαία εµπορική ζώνη µε
380 εκατ. καταναλωτές (που θα αυξηθούν
σε µισό περίπου δισεκατοµµύριο µετά τη
διεύρυνση), µε σχετικά υψηλό µέσο εισό-
δηµα. Από την άποψη αυτή, είναι µια
ελκυστικότατη αγορά για τους εξαγωγείς
άλλων χωρών. Η ΕΕ µπορεί να χρησιµο-
ποιήσει αυτή την επιρροή της για να πεί-
σει τους εµπορικούς εταίρους της να
σεβαστούν τους κανόνες του παιχνιδιού,
οι οποίοι διασφαλίζουν τον υγιή ανταγω-
νισµό και δίκαιους και ίσους όρους πρό-
σβασης στην αγορά του καθενός.

Ένας µεγάλος εταίρος στο 
εσωτερικό του βιοµηχανικού
κόσµου

Από τη σκοπιά των Ηνωµένων Πολιτειών,
η νέα Ευρώπη που οικοδοµείται είναι
σύµµαχος που ενστερνίζεται τις ίδιες
αξίες αλλά και εµπορικός και τεχνολογι-
κός ανταγωνιστής. Η Ατλαντική Συµµαχία
στην οποία συµµετέχουν οι ΗΠΑ και πολ-
λές χώρες της ΕΕ συνέβαλε στο να
περιοριστεί η επίπτωση των µεταξύ τους
διαφορών στους τοµείς της γεωργικής
παραγωγής, της παραγωγής χάλυβα και
της αεροναυπηγικής.

Μετά τις ριζικές ανατροπές που σηµειώ-
θηκαν στη διεθνή πολιτική σκηνή στο
τέλος του 20ού αιώνα και, ιδίως, µε τον
τερµατισµό του ψυχρού πολέµου, τα
µέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να επαναπροσ-
διορίσουν τις σχέσεις τους. Η συνεργα-
σία Ευρώπης-Αµερικής οφείλει να ορίσει
νέους στόχους. Οι σύµµαχοί πρέπει να

εργαστούν για να αντιµετωπίσουν νέους
κινδύνους: όπως η διάδοση πυρηνικών
όπλων, η διεθνής τροµοκρατία, η διεθνής
εγκληµατικότητα, η διακίνηση ναρκωτι-
κών κ.ά. Στους τοµείς του εµπορίου και
των επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ο σηµαντικότερος εταίρος των Ηνω-
µένων Πολιτειών και ο µόνος µε τον
οποίο διατηρούν µια σταθερή σχέση.
Εντούτοις, η Ευρώπη οφείλει να απο-
κρούσει µια συγκεκριµένη απόπειρα του
Κογκρέσου των Ηνωµένων Πολιτειών να
λάβουν µονοµερή µέτρα που απειλούν τα
συµφέροντα της Ευρώπης στον κόσµο.

Οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ 
και των χωρών της Μεσογείου

Σε µικρή µόνο απόσταση από την Ευρώ-
πη, στη νότια ακτή της Μεσογείου, υπάρ-
χουν χώρες µε τις οποίες η ΕΕ έχει ιστο-
ρικούς και πολιτιστικούς δεσµούς. Υπήρ-
ξαν στο παρελθόν µεγάλες µεταναστευ-
τικές κινήσεις ανάµεσα στις δύο αυτές
περιοχές, οι οποίες συνεχίζονται. Έτσι, οι
χώρες αυτές είναι σηµαντικότατοι εταί-
ροι της ΕΕ, η οποία ανέκαθεν ακολουθεί
µια πολιτική περιφερειακής ολοκλήρω-
σης της Μεσογείου.

Οι µεσογειακοί εταίροι της ΕΕ ήταν οι
πρώτοι µε τους οποίους η Ευρώπη καθιέ-
ρωσε ειδικές οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις. Τον Νοέµβριο του 1995, πραγµα-
τοποιήθηκε στη Βαρκελόνη µια σηµαντι-
κή διάσκεψη, στην οποία συµµετείχαν
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και οι παρά-
κτιες χώρες της Μεσογείου, µε εξαίρεση
τη Λιβύη, την Αλβανία και τις χώρες της
πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η διάσκεψη αυτή
έθεσε τις βάσεις για µια ευρωµεσογειακή
εταιρική σχέση που περιλαµβάνει:

• Πολιτικό διάλογο ανάµεσα στις συµµε-
τέχουσες χώρες και εταιρική σχέση
ασφάλειας που βασίζεται, ιδίως, σε
µηχανισµούς ελέγχου των εξοπλισµών
και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσε-
ων.

• Την αναβάθµιση των οικονοµικών και
εµπορικών σχέσεων ανάµεσα στις δύο
περιοχές. Το σηµαντικότερο στοιχείο
είναι η δηµιουργία µιας ευρωµεσογεια-
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κής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών
µέχρι το 2010, µε την τήρηση των κανό-
νων του ΠΟΕ. Όταν αυτό πραγµατοποι-
ηθεί, θα είναι δυνατή η ελεύθερη
κυκλοφορία βιοµηχανικών προϊόντων
χωρίς δασµούς στην αγορά που θα
υπάρχει και από τις δύο πλευρές της
Μεσογείου και η οποία θα αποτελέσει
τη µεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλ-
λαγών του πλανήτη, µε 800 περίπου
εκατ. καταναλωτές.

• Μια εταιρική σχέση στον κοινωνικό, τον
πολιτιστικό τοµέα και σε συναφείς
τοµείς.

Βάσει του προγράµµατος MEDA, η ΕΕ
χορηγεί στις χώρες της Μεσογείου χρη-
µατοδοτική ενίσχυση ύψους 5,3 δισ. EUR
κατά την περίοδο 2000-2006.

Αφρική

Οι σχέσεις της Ευρώπης µε την περιοχή
της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας είναι
πολύ παλιές. Με τη συνθήκη της Ρώµης,
το 1957, οι πρώην αποικίες και τα υπερ-
πόντια εδάφη ορισµένων κρατών µελών
της ΕΟΚ έγιναν εταίροι της Κοινότητας.
Η διαδικασία αποαποικιοποίησης που
άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του ’60
µετέτρεψε αυτή τη σχέση σε µια σύνδεση
διαφορετικού τύπου, σε µια συνεργασία
ανάµεσα σε κυρίαρχα κράτη.

Η συµφωνία του Κοτονού, που υπογρά-
φηκε τον Ιούνιο του 2000 στην πρωτεύ-
ουσα του Μπενίν, σηµατοδότησε µια νέα
εποχή για την αναπτυξιακή πολιτική της
ΕΕ. Η συµφωνία αυτή, µεταξύ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρι-
κής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ),
είναι η πλέον φιλόδοξη και µεγαλύτερη

εµπορική και αναπτυξιακή συµφωνία που
έχει ποτέ συναφθεί ανάµεσα σε αναπτυγ-
µένες και αναπτυσσόµενες χώρες. Απο-
τελεί συνέχεια της σύµβασης της Λοµέ,
που για πρώτη φορά υπεγράφη το 1975
στην πρωτεύουσα του Τόγκο και στη
συνέχεια ανανεωνόταν σε τακτά διαστή-
µατα.

Η συµφωνία αυτή εξακολουθεί να έχει το
στόχο που είχε και η σύµβαση της Λοµέ:
«να προωθήσει και να επιταχύνει την
οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική
ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να εδραιώ-
σει και να διαφοροποιήσει τις σχέσεις
τους [µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη µέλη της], σε πνεύµα αλληλεγγύης
και αµοιβαίου συµφέροντος».

Η σύµβαση Λοµέ έδινε το κύριο βάρος
στις εµπορικές σχέσεις και την πρόσβαση
στις αγορές: η συµφωνία του Κοτονού
έχει ένα ευρύτερο πεδίο, παραδείγµατος
χάρη, εισάγει νέες διαδικασίες για την
αντιµετώπιση των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραχωρήσει
ειδικά εµπορικά δικαιώµατα στις λιγότε-
ρο αναπτυγµένες χώρες, 39 από τις οποί-
ες έχουν υπογράψει τη συµφωνία του
Κοτονού. Από το 2005 και µετά, οι χώρες
αυτές θα µπορούν να εξάγουν αδασµολό-
γητα όλα τα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης χρηµα-
τοδοτεί τα προγράµµατα ΑΚΕ από έναν
προϋπολογισµό 13,5 δισ. EUR για περίοδο
επτά ετών. Το ποσό αυτό συµπληρώνει το
ποσό των 9,5 δισ. EUR που έµεινε αδιά-
θετο από προηγούµενα ταµεία και το
ποσό των 1,7 δισ. EUR που αποτελεί
δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων.



«Θα έλθει µια µέρα που όλα τα έθνη
αυτής της ηπείρου, χωρίς να χάσουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους ή την ένδοξη
ατοµικότητά τους, θα συνενωθούν σε µια
ανώτερη οντότητα και θα συναποτελέ-
σουν την ευρωπαϊκή αδελφότητα. Θα
έλθει µια µέρα που δεν υπάρχουν πια
άλλα πεδία µαχών εκτός από τα πεδία
των ιδεών. Θα έλθει µια µέρα όπου οι
σφαίρες και οι βόµβες θα αντικαταστα-
θούν από τις ψήφους».

Ο Βίκτωρ Ουγκώ διατύπωσε αυτά τα προ-
φητικά λόγια το 1849. Χρειάστηκε περισ-
σότερο από έναν αιώνα για να αρχίσουν
να υλοποιούνται στην πράξη αυτές οι
ουτοπικές προβλέψεις. Σε αυτό το διά-
στηµα, δύο παγκόσµιοι πόλεµοι και αµέ-
τρητες άλλες συγκρούσεις στην ευρω-
παϊκή γη προκάλεσαν εκατ. θανάτους.

Υπήρξαν στιγµές που είχε χαθεί κάθε
ελπίδα. Σήµερα, η αρχή του 21ου αιώνα
προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές και
την αναγέννηση της ελπίδας. Αλλά φέρ-
νει και νέες δυσκολίες και προκλήσεις για
την Ευρώπη.

Η διεύρυνση της Ένωσης που θα αποτε-
λείται από 25 κράτη µέλη έχει προχωρή-
σει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
καθόρισαν τα θεσµικά όργανα της Ένω-
σης. Όπως δήλωσε και ένας πολιτικός
που προέρχεται από ένα νέο κράτος
µέλος: «Η Ευρώπη κατόρθωσε τελικά να
συµφιλιώσει την ιστορία µε τη γεωγρα-
φία της». Κατά την περίοδο 2007 έως
2015 θα υπάρχουν και άλλες διευρύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο µεταξύ, οι
ηγέτες της, που ακούν προσεκτικά τη
φωνή της κοινής γνώµης, θα πρέπει να
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αποφασίσουν ποια θα είναι τα απώτατα
γεωγραφικά, πολιτικά και πολιτισµικά
σύνορα της Ένωσης.

Η ιδρυτική συνθήκη της ΕΕ είναι ένα σύµ-
φωνο ανάµεσα σε κυρίαρχα έθνη αποφα-
σισµένα να µοιραστούν ένα κοινό µέλλον
και να εκχωρήσουν ένα µεγάλο µέρος
των κυριαρχικών τους δικαιωµάτων.
Αφορά αυτά για τα οποία ενδιαφέρονται
οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λαοί: ειρήνη,
ασφάλεια, συµµετοχική δηµοκρατία,
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Το σύµφωνο
αυτό ενισχύεται και επιβεβαιώνεται σε
όλη την Ευρώπη: µισό δισεκατοµµύριο
άνθρωποι επέλεξαν να ζήσουν σε συνθή-
κες κράτους δικαίου και σύµφωνα µε
πατροπαράδοτες αξίες που έχουν ως
πυρήνα τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά
του.

Η τρέχουσα τεχνολογική επανάσταση
αλλάζει ριζικά τη ζωή στον βιοµηχανικό
κόσµο, περιλαµβανοµένης της Ευρώπης.
Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργεί νέες προ-
κλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά
σύνορα. Τα κράτη δεν µπορούν από µόνα
τους να αντιµετωπίζουν ζητήµατα όπως η
βιώσιµη ανάπτυξη, οι δηµογραφικές
τάσεις και η ανάγκη κοινωνικής αλληλεγ-
γύης. Από µόνες τους οι εθνικές πολιτι-
κές δεν µπορούν να διασφαλίσουν την
οικονοµική ανάπτυξη και ούτε οι µεµονω-
µένες κυβερνήσεις µπορούν να δώσουν
ηθική απάντηση στην παγκόσµια πρόοδο
των βιοεπιστηµών. Η ρύπανση των ωκεα-
νών από ναυάγια δεξαµενόπλοιων ή ο
κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήµατος,
όπως το Τσερνοµπίλ, απαιτούν τη λήψη
συλλογικών προληπτικών µέτρων που να
διασφαλίζουν ένα «κοινό ευρωπαϊκό
αγαθό» και να το διατηρήσουν για τις
επόµενες γενιές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση που οικοδοµείται
αποτελεί µέρος ενός γρήγορα και ριζικά
µεταβαλλόµενου κόσµου που χρειάζεται
µια νέα σταθερότητα. Η Ευρώπη επηρεά-
ζεται από αναταραχές σε άλλες ηπεί-
ρους, είτε πρόκειται για αναζωπύρωση
θρησκευτικής µισαλλοδοξίας στον ισλα-
µικό κόσµο, για την αρρώστια και την
πείνα στην Αφρική, τις τάσεις µονοµε-
ρούς δράσης στη Βόρεια Αµερική, τις
οικονοµικές κρίσεις στη Λατινική Αµερι-

κή, τη δηµογραφική έκρηξη στην Ασία ή
τη µετεγκατάσταση βιοµηχανιών και
θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσµο. Η
Ευρώπη πρέπει να δώσει βάρος όχι µόνο
στη δική της ανάπτυξη, αλλά να συµµετέ-
χει πλήρως και στην παγκοσµιοποίηση. Αν
και µπορεί να είναι υπερήφανη για τις
επιτυχίες της εµπορικής της πολιτικής, η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διανύσει
ακόµα πολύ δρόµο για να µπορέσει να
εκφραστεί µε µια φωνή ή να γίνει αξιόπι-
στος παράγοντας στη διεθνή πολιτική
σκηνή.

Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ έχουν αποδεί-
ξει την αξία τους, αλλά πρέπει να προ-
σαρµοστούν για να αντιµετωπίσουν τα
αυξηµένα καθήκοντα που συνεπάγεται η
διεύρυνση της Ένωσης. Όσο περισσότε-
ρα κράτη µέλη έχει η ΕΕ, τόσο αυξάνο-
νται και οι φυγόκεντρες τάσεις που την
απειλούν. Οι κοντόφθαλµες θεωρήσεις
των εθνικών συµφερόντων µπορούν
πολύ εύκολα να υπονοµεύσουν τις
µακροπρόθεσµες προτεραιότητες της
Ένωσης στο σύνολό της. Γι’ αυτό το
λόγο, όλοι όσοι συµµετέχουν σε αυτή την
άνευ προηγουµένου πορεία οφείλουν να
µετρήσουν τις ευθύνες τους και να ενερ-
γούν µε τρόπο που θα επιτρέψει να συνε-
χισθεί η αποτελεσµατική λειτουργία του
θεσµικού συστήµατος της ΕΕ. Κάθε
σηµαντική µεταβολή του σηµερινού
συστήµατος πρέπει να διασφαλίζει το
σεβασµό της πολυµορφίας της Ευρώπης.
Σε τελική ανάλυση, το πολυτιµότερο
περιουσιακό στοιχείο της Ευρώπης είναι
η µεγάλη πολυµορφία της, οι πολλές δια-
φορές ανάµεσα στα έθνη της. Οι µεταρ-
ρυθµίσεις πρέπει να εστιαστούν στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων. Η εµµονή
στην οµοφωνία µόνο στην παράλυση
µπορεί να οδηγήσει. Το µόνο σύστηµα
που µπορεί να λειτουργήσει είναι ένα
πολιτικό και νοµικό σύστηµα που να βασί-
ζεται στη λήψη αποφάσεων κατά πλειο-
ψηφία, µε αµοιβαίες υποχωρήσεις και
τήρηση ισορροπιών.



Το σχέδιο Συντάγµατος που συνέταξε η
Συνέλευση έχει στόχο να απλουστεύσει
τις Συνθήκες και να προσδώσει µεγαλύ-
τερη διαφάνεια στο σύστηµα λήψης απο-
φάσεων της ΕΕ. Οι πολίτες της Ένωσης
πρέπει να γνωρίζουν ποιος κάνει τι στην
Ευρώπη, έτσι ώστε να αισθάνονται ότι
αυτό αφορά την καθηµερινή ζωή τους.
Μόνο τότε θα µπορούν να στηρίξουν την
ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
να έχουν κίνητρο να ψηφίσουν στις εκλο-
γές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το
σχέδιο Συντάγµατος πρέπει να ορίζει µε
σαφήνεια τις εξουσίες και αρµοδιότητες
της Ένωσης, των κρατών µελών της και
των περιφερειακών αρχών. Ορίζει ότι η
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βασίζεται σε µια

διπλή νοµιµότητα: αυτήν της απευθείας
έκφραση της βούλησης των λαών και τη
νοµιµότητα των εθνικών κυβερνήσεων.
Το εθνικό κράτος θα εξακολουθήσει να
αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των
ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Το Σύνταγµα αποτελεί ένα ακόµα σηµα-
ντικό βήµα στην πορεία που οδηγεί στην
ενιαία δράση των εθνών και των λαών της
Ευρώπης. Θα είναι αυτό το τελικό στάδιο
αυτού του µεγάλου σχεδίου που οραµατί-
στηκαν οι ιδρυτές της Ένωσης; Ή οι πολι-
τικές δοµές της Ευρώπης θα εξελιχθούν
ακόµη περισσότερο στην προσπάθειά της
να καθορίσει το µέλλον της; Αυτό δεν το
γνωρίζει κανείς.
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1948
7-11 Μαΐου
Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από
χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές
χώρες συζητούν για τις νέες µορφές
συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται
υπέρ της δηµιουργίας µιας «ευρωπαϊκής
Συνέλευσης».

1949
27-28 Ιανουαρίου
Η διάσκεψη της Χάγης έχει ως αποτέλε-
σµα τη δηµιουργία του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Θα έχει έδρα το Στρασβούργο.

Το ίδιο έτος αρχίζει να συντάσσεται η
ευρωπαϊκή σύµβαση για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, που υπεγράφη στη Ρώµη το
1950 και τέθηκε σε ισχύ τον ∆εκέµβριο
του 1953.

Με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν όλες
οι ευρωπαϊκές χώρες γίνονται µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης.

1950
9 Μαΐου
Ο γάλλος υπουργός των εξωτερικών
Ροµπέρ Σουµάν εκφωνεί βαρυσήµαντη
οµιλία µε προτάσεις που βασίζονται στις
ιδέες του Ζαν Μονέ. Προτείνει να τεθεί η
παραγωγή άνθρακα και χάλυβα της Γαλ-
λίας και της Γερµανίας υπό κοινό έλεγχο
στο πλαίσιο µιας νέας οργάνωσης στην
οποία µπορούν να συµµετέχουν και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το χρονικό της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης



Επειδή η ηµεροµηνία αυτή έχει ανακηρυ-
χθεί ως ηµεροµηνία γέννησης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η 9η Μαΐου γιορτάζεται
κάθε χρόνο ως η «Ηµέρα της Ευρώπης».

1951
18 Απριλίου
Στο Παρίσι, έξι χώρες (Βέλγιο, Γαλλία,
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γερµανίας,
Ιταλία, Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες)
υπογράφουν την ιδρυτική συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η Συνθήκη αυτή τίθεται
σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952 για περίοδο
50 ετών.

1955
1-2 Ιουνίου
Σε συνεδρίασή τους στη Μεσίνα, οι
υπουργοί εξωτερικών των έξι χωρών
αποφασίζουν να επεκταθεί η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση στο σύνολο της οικονοµικής
δραστηριότητας.

1957
25 Μαρτίου
Στη Ρώµη, τα έξι ιδρυτικά κράτη υπογρά-
φουν τις συνθήκες για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
(ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ). Οι συν-
θήκες αυτές τέθηκαν σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 1958.

1960
4 Ιανουαρίου
Με προτροπή του Ηνωµένου Βασιλείου,
µε τη Σύµβαση της Στοκχόλµης ιδρύεται
η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλα-
γών (στην οποία συµµετέχουν και ορισµέ-
νες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι
µέλη της ΕΟΚ).

1962
30 Ιουλίου
Θεσπίζεται µια κοινή γεωργική πολιτική
(ΚΓΠ).

1963
14 Ιανουαρίου
Σε συνέντευξη τύπου, ο στρατηγός Ντε
Γκωλ αναγγέλλει ότι η Γαλλία θα ασκήσει
βέτο στην ένταξη του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

20 Ιουλίου
Στην πόλη Γιαουντέ, υπογράφεται συµ-
φωνία συνδέσεως µεταξύ της ΕΟΚ και 18
αφρικανικών κρατών.

1965
8 Απριλίου
Υπογράφεται συνθήκη για τη συγχώνευ-
ση των εκτελεστικών οργάνων των τριών
Κοινοτήτων και για τη δηµιουργία ενός
ενιαίου Συµβουλίου και µιας ενιαίας επι-
τροπής. Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιουλίου 1967.

1966
29 Ιανουαρίου
Ο «συµβιβασµός του Λουξεµβούργου».
Μετά από µια πολιτική κρίση, η Γαλλία
δέχεται να λάβει πάλι µέρος στις συνε-
δριάσεις του Συµβουλίου όταν επιτυγχά-
νεται συµφωνία για τη διατήρηση της
αρχής της οµοφωνίας σε περίπτωση που
διακυβεύονται «ζωτικά εθνικά συµφέρο-
ντα».

1968
1η Ιουλίου
Καταργούνται πλήρως οι δασµοί για τα
βιοµηχανικά προϊόντα (18 µήνες πριν τη
λήξη του χρονοδιαγράµµατος) και θεσπί-
ζεται κοινό εξωτερικό δασµολόγιο.

1969
1-2 ∆εκεµβρίου
Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της ΕΟΚ αποφασί-
ζει να ενισχυθεί η διαδικασία της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης.

1970
22 Απριλίου
Υπογράφεται στο Λουξεµβούργο συνθή-
κη για τη δηµιουργία των ιδίων πόρων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία
δίνει περισσότερες εξουσίες στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

1972
22 Ιανουαρίου
Υπογράφονται στις Βρυξέλλες οι συνθή-
κες προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοι-
νότητες της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, της
Νορβηγίας και του Ηνωµένου Βασιλείου.
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24 Απριλίου
Τα έξι κράτη µέλη της ΕΟΚ αποφασίζουν
ότι η διακύµανση των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών µεταξύ των νοµισµάτων τους
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,25 %.
Το σύστηµα έγινε γνωστό ως «νοµισµατι-
κό φίδι».

1973
1η Ιανουαρίου
Η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασί-
λειο προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοι-
νότητες τα µέλη των οποίων αυξάνονται
σε εννέα. Η Νορβηγία παραµένει εκτός,
µετά από δηµοψήφισµα στο οποίο περισ-
σότεροι πολίτες ψήφισαν κατά της έντα-
ξης.

1974
9-10 ∆εκεµβρίου
Στη διάσκεψη κορυφής στο Παρίσι, οι
εννέα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
αποφάσισαν να συνεδριάζουν τρεις
φορές ετησίως µε τη µορφή του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου. Ενέκριναν επίσης τη
διενέργεια άµεσων εκλογών για την ανά-
δειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
αποφάσισαν τη δηµιουργία του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1975
28 Φεβρουαρίου
Υπογράφεται η σύµβαση Λοµέ (Λοµέ Ι)
µεταξύ της ΕΟΚ και 46 χωρών της Αφρι-
κής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ).

22 Ιουλίου
Υπογράφεται η συνθήκη η οποία παραχω-
ρεί περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο επί του προϋπολογισµού
και προβλέπει την ίδρυση του Ευρωπαϊ-
κού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τίθεται σε
ισχύ την 1η Ιουνίου 1977.

1978
6-7 Ιουλίου
Στη σύνοδο κορυφής της Βρέµης, η Γαλ-
λία και η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γερ-
µανίας προτείνουν την επανέναρξη της
νοµισµατικής συνεργασίας µε τη δηµι-
ουργία του ευρωπαϊκού νοµισµατικού
συστήµατος (ΕΝΣ) που αντικαθιστά το
«φίδι». Το ΕΝΣ τίθεται σε λειτουργία στις
13 Μαρτίου 1979.

1979
28 Μαΐου
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπογράφουν
τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας.

7 και 10 Ιουνίου
Οι πρώτες άµεσες εκλογές για την ανά-
δειξη των 410 µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

1981
1 Ιανουαρίου
Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο µέλος των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1984
28 Φεβρουαρίου
Εγκρίνεται το πρόγραµµα «Esprit» που
ενισχύει την έρευνα και ανάπτυξη στον
τοµέα των τεχνολογιών της πληροφόρη-
σης.

14 και 17 Ιουνίου
∆εύτερες άµεσες εκλογές για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

1985
7 Ιανουαρίου
Ο Ζακ Ντελόρ αναλαµβάνει πρόεδρος
της Επιτροπής (1985-1995).

12 Ιουνίου
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπογράφουν
τις συνθήκες προσχώρησης µε την Ισπα-
νία και την Πορτογαλία.

2-4 ∆εκεµβρίου
Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Λουξεµβούργου οι αρχηγοί των δέκα
κρατών µελών συµφωνούν για την ανα-
θεώρηση της συνθήκης της Ρώµης και
την ενίσχυση της διαδικασίας ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης µέσω µιας «ενιαίας
ευρωπαϊκής πράξης». Αυτό ανοίγει το
δρόµο για τη δηµιουργία της ενιαίας αγο-
ράς µέχρι το 1993.

1986
1η Ιανουαρίου
Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οι οποίες
έχουν πλέον δώδεκα κράτη µέλη.



17 και 28 Φεβρουαρίου
Υπογράφεται στο Λουξεµβούργο και στη
Χάγη η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη. Τίθεται
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987.

1987
15 Ιουνίου
Τίθεται σε εφαρµογή το πρόγραµµα
«Erasmus», που έχει στόχο να βοηθήσει
τους νέους Ευρωπαίους να σπουδάζουν
στο εξωτερικό σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.

1989
15 και 18 Ιουνίου
Πραγµατοποιούνται οι τρίτες άµεσες
εκλογές για την ανάδειξη των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

9 Νοεµβρίου
Πέφτει το τείχος του Βερολίνου

9 ∆εκεµβρίου
Στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο αποφασίζει τη σύγκληση µιας δια-
κυβερνητικής διάσκεψης για την προώ-
θηση της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης (ΟΝΕ) και της πολιτικής ένωσης.

1990
19 Ιουνίου
Υπογράφεται η συµφωνία Schengen για
την πλήρη κατάργηση των ελέγχων στα
σύνορα µεταξύ κρατών µελών των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων.

3 Οκτωβρίου
Επανένωση της Γερµανίας.

14 ∆εκεµβρίου
Αρχίζει στη Ρώµη η διακυβερνητική διά-
σκεψη για την ΟΝΕ και την πολιτική
ένωση.

1991
9-10 ∆εκεµβρίου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μάαστριχτ
εγκρίνει τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Συνθήκη θέτει τις βάσεις µιας
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτι-
κής ασφάλειας, για στενότερη συνεργα-
σία σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερι-
κών υποθέσεων και για τη δηµιουργία
µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένω-
σης που θα περιλαµβάνει ένα ενιαίο νόµι-
σµα. Η διακυβερνητική συνεργασία σε

αυτούς τους τοµείς πρόσθετε στο υφι-
στάµενο κοινοτικό σύστηµα την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ). Η ΕΟΚ µετονοµάσθη-
κε σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (ΕΚ).

1992
7 Φεβρουαρίου
Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται σε
ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993.

1993
1η Ιανουαρίου
∆ηµιουργία της ενιαίας αγοράς.

1994
9 και 12 Ιουνίου
Οι τέταρτες άµεσες εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

24-25 Ιουνίου
Στην Κέρκυρα, κατά τη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου υπογράφονται
οι συνθήκες προσχώρησης µε την
Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και
τη Σουηδία.

1995
1η Ιανουαρίου
Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία
προσχωρούν στην ΕΕ τα µέλη της οποίας
αυξάνονται σε 15. Η Νορβηγία µένει
εκτός, µετά από δηµοψήφισµα στο οποίο
η πλειοψηφία τάχθηκε κατά της ένταξής
της.

23 Ιανουαρίου
Αναλαµβάνει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή (1995-1999), µε πρόεδρο τον
Ζακ Σαντέρ.

27-28 Νοεµβρίου
Η ευρωµεσογειακή διάσκεψη της Βαρκε-
λόνης δηµιουργεί εταιρική σχέση µεταξύ
της ΕΕ και των χωρών της νότιας ακτής
της Μεσογείου.

1997
16-17 Ιουνίου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερ-
νταµ εγκρίνει την ανάθεση νέων εξου-
σιών και αρµοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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2 Οκτωβρίου
Υπογράφεται η συνθήκη του Άµστερ-
νταµ. Τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999.

1998
30 Μαρτίου
Αρχίζει η διαδικασία προσχώρησης των
νέων υποψήφιων χωρών. Η Κύπρος, η
Μάλτα και 10 χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης θα συµµετέχουν σε
αυτή τη διαδικασία.

3 Μαΐου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
των Βρυξελλών αποφασίζει ότι 11 κράτη
µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λου-
ξεµβούργου, Κάτω Χώρες. Πορτογαλία
και Ισπανία) πληρούν τις απαιτήσεις για
την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος
την 1η Ιανουαρίου 1999. Η Ελλάδα θα
προσχωρήσει αργότερα.

31 ∆εκεµβρίου
Καθορίζονται σταθερές και αµετάκλητες
ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων που θα
αντικατασταθούν από το ευρώ.

1999
1η Ιανουαρίου
Έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ: τα
νοµίσµατα των 11 χωρών της ΕΕ αντικα-
θίστανται από το ευρώ. Το ενιαίο νόµισµα
εισάγεται στις χρηµαταγορές. Από αυτό
το σηµείο και µετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για τη
νοµισµατική πολιτική της ΕΕ η οποία
καθορίζεται και εφαρµόζεται σε ευρώ.

24-25 Μαρτίου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
στο Βερολίνο εγκρίνει τις δηµοσιονοµι-
κές προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο
2000-2006 στο πλαίσιο του «Προγράµµα-
τος δράσης 2000».

3-4 Ιουνίου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει
στην Κολωνία να αναθέσει σε µια Συνέ-
λευση να συντάξει τον ευρωπαϊκό χάρτη
των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Τα µέλη
της Συνέλευσης είναι αντιπρόσωποι των
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της
ΕΕ και του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Ο Χαβιέ Σολάνα διορίζεται ύπατος εκπρό-
σωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

8 και 13 Ιουνίου
Οι πέµπτες άµεσες εκλογές για την ανά-
δειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

15 Σεπτεµβρίου
Αναλαµβάνει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(1999-2004) µε πρόεδρο το Ροµάνο Πρό-
ντι.

15-16 Οκτωβρίου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Τάµπερε αποφασίζει να γίνει η ΕΕ
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιο-
σύνης.

10-11 ∆εκεµβρίου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
στο Ελσίνκι, που ασχολήθηκε κυρίως µε
τη διεύρυνση της ΕΕ, αναγνώρισε επίση-
µα την Τουρκία ως υποψήφια για ένταξη
στην ΕΕ και αποφάσισε να προωθήσει τις
διαπραγµατεύσεις µε τις δώδεκα άλλες
υποψήφιες χώρες.

2000
23-24 Μαρτίου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβό-
νας καθορίζει στρατηγική για την ανά-
πτυξη της απασχόλησης στην ΕΕ, τον
εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε µια
Ευρώπη βασιζόµενη στη γνώση.

7-8 ∆εκεµβρίου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Νίκαιας ενέκρινε το κείµενο µιας
νέας Συνθήκης που τροποποιεί το σύστη-
µα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, έτσι ώστε
να είναι η Ένωση έτοιµη για τη διεύρυν-
ση. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρου-
σιάζουν επίσηµα το χάρτη των θεµελιω-
δών δικαιωµάτων της ΕΕ.

2001
26 Φεβρουαρίου
Υπογράφεται η συνθήκη της Νίκαιας.
Τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003.



14-15 ∆εκεµβρίου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Λάακεν εγκρίνει διακήρυξη για το
µέλλον της Ένωσης. Ανοίγει το δρόµο για
την επόµενη µεγάλη µεταρρύθµιση της
ΕΕ και για τη δηµιουργία µιας Συνέλευ-
σης που θα καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό
Σύνταγµα. Ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν
διορίζεται πρόεδρος της Συνέλευσης.

2002
1η Ιανουαρίου
Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στη
ζώνη του ευρώ αρχίζουν να χρησιµοποι-
ούν τα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα του
ευρώ.

31 Μαΐου
Και τα 15 κράτη µέλη επικυρώνουν ταυ-
τόχρονα το πρωτόκολλο του Κιότο ― της
παγκόσµιας συµφωνίας για τη µείωση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

21-22 Ιουνίου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης
καταλήγει σε συµφωνία για την πολιτική
της ΕΕ στους τοµείς του ασύλου και της
µετανάστευσης.

13 ∆εκεµβρίου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχά-
γης αποφασίζει ότι δέκα από τις υποψή-
φιες χώρες (Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρα-
τία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθου-
ανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλο-
βενία) θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η
Μαΐου 2004. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία
αναµένεται να προσχωρήσουν το 2007.

Αποφασίζεται ότι οι προενταξιακές συνο-
µιλίες µε την Τουρκία είναι δυνατόν να
αρχίσουν εάν, βάσει έκθεσης και σύστα-
σης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο του ∆εκεµβρίου του 2004 αποφα-
σίσει ότι η Τουρκία πληροί όλα τα «κριτή-
ρια της Κοπεγχάγης».

2003
16 Απριλίου
Στην Αθήνα, η ΕΕ υπογράφει τις συνθή-
κες προσχώρησης, της Κύπρου, της Τσε-
χικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Ουγγαρίας, της Λεττονίας, της Λιθουα-
νίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλο-
βακίας και της Σλοβενίας.

10 Ιουλίου
Η Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης
ολοκληρώνει τις εργασίες της για το σχέ-
διο ευρωπαϊκού Συντάγµατος.

4 Οκτωβρίου
Έναρξη της διακυβερνητικής διάσκεψης
που θα συντάξει µια νέα Συνθήκη η οποία
θα περιλαµβάνει το ευρωπαϊκό Σύνταγµα.

2004
1η Μαΐου
Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η
Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η
Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβα-
κία και η Σλοβενία προσχωρούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

10 και 13 Ιουνίου
Πραγµατοποιούνται οι έκτες άµεσες
εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

2007
Ηµεροµηνία που καθορίστηκε από τη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Κοπεγχάγης το 2002 για την προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην
ΕΕ.
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Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα



Τι εξυπηρετεί η ΕΕ; Γιατί και πώς δηµιουργήθηκε; Πώς λειτουργεί; Τι έχει ήδη επιτευ-
χθεί προς όφελος των πολιτών της και ποιες νέες προκλήσεις αντιµετωπίζει σήµερα;
Όσο διευρύνεται και θα έχει 25 ή 30 κράτη µέλη, ποιες αλλαγές πρέπει να επιφέρει η
Ευρωπαϊκή Ένωση; Σε µια περίοδο παγκοσµιοποίησης, µπορεί η ΕΕ να ανταγωνισθεί µε
επιτυχία άλλες µεγάλες οικονοµίες; Μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να διαδραµατίζει
ηγετικό ρόλο στην παγκόσµια σκηνή;

Αυτά είναι απλώς ορισµένα από τα ερωτήµατα που εξετάζει σε αυτό το συναρπαστικό
φυλλάδιο ο Pascal Fontaine ― εµπειρογνώµονας της ΕΕ και πρώην καθηγητής Πανεπι-
στηµίου. Το φυλλάδιο Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα που είναι σαφές, ευανάγνωστο και
επικαιροποιήθηκε πλήρως το 2003, αντικατέστησε το πολύ δηµοφιλές σύγγραµµά του
10 µαθήµατα για την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα

Σειρά Ευρωπαϊκά κείµενα
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Άλλες πληροφορίες σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται από το
Internet, µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). 

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφόρησης της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πιο κοντινού σε σας κέντρου στον εξής
δικτυακό τόπο: europa.eu.int/comm/relays/index_el.

EUROPE DIRECT είναι µια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνείτε µε την υπηρεσία αυτή καλώντας τον
αριθµό ατελούς κλήσης: 00 800 6 7 8 9 10 11 [ή τηλεφωνώντας µε πληρωµή στον
αριθµό (32-2) 299 96 96 όταν βρίσκεσθε εκτός της ΕΕ] ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
µέσω europa.eu.int/ 

Για πληροφορίες και δηµοσιεύµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά, µπορείτε να

απευθυνθείτε:

Γραφεία της Επιτροπής υπάρχουν και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
καθώς επίσης και σε άλλα µέρη του κόσµου.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γραφείο αντιπροσωπείας στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
ΤΘ 302 84, 
GR-106 74 Αθήνα
Τηλ. (30-2) 10 72 72 100
Φαξ (30-2) 10 72 44 620
Internet: www.ee.gr
E-mail: Burath@cec.eu.int

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Γραφείο για την Ελλάδα
Λεωφόρος Αµαλίας 8
GR-105 57 Αθήνα
Τηλ. (30-2) 10 33 11 541-47
Φαξ (30-2) 10 33 11 540
Internet: www.europarl.eu.int
E-mail: EPAthinai@europarl.eu.int
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Τι εξυπηρετεί η ΕΕ; Γιατί και πώς
δηµιουργήθηκε; Πώς λειτουργεί; Τι
έχει ήδη επιτευχθεί προς όφελος
των πολιτών της και ποιες νέες
προκλήσεις αντιµετωπίζει σήµερα;
Όσο διευρύνεται και θα έχει 25 ή 30
κράτη µέλη, ποιες αλλαγές πρέπει
να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Σε µια περίοδο παγκοσµιοποίησης,
µπορεί η ΕΕ να ανταγωνισθεί µε
επιτυχία άλλες µεγάλες οικονοµίες;
Μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να

διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσµια σκηνή;

Αυτά είναι απλώς ορισµένα από τα ερωτήµατα που εξετάζει σε
αυτό το συναρπαστικό φυλλάδιο ο Pascal Fontaine ― εµπειρο-
γνώµονας της ΕΕ και πρώην καθηγητής Πανεπιστηµίου. Το
φυλλάδιο Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα που είναι σαφές, ευανά-
γνωστο και επικαιροποιήθηκε πλήρως το 2003, αντικατέστησε
το πολύ δηµοφιλές σύγγραµµά του 10 µαθήµατα για την Ευρώ-
πη.
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