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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έπειτα από δεκαετίες πολέμων που στοίχισαν εκατομμύρια ζωές, η ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στην οποία οι
ευρωπαϊκές χώρες λύνουν τα προβλήματά τους με το διάλογο και όχι με τον πόλεμο.
Σήμερα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνουν πλούσια
πλεονεκτήματα, μια ελεύθερη αγορά με ένα νόμισμα, που διευκολύνει και καθιστά
αποτελεσματικότερες τις εμπορικές συναλλαγές, τη δημιουργία εκατομμυρίων
θέσεων εργασίας, τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την ελεύθερη
κυκλοφορία των ανθρώπων και ένα καθαρότερο περιβάλλον (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2009).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον μείζονα παράγοντα της παγκόσμιας σκηνής. Με
πληθυσμό 500 εκατομμυρίων κατοίκων περίπου και με το ένα τέταρτο του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) παγκοσμίως, παρέχοντας το ήμισυ της
αναπτυξιακής βοήθειας και συμβάλλοντας στο 20% των παγκόσμιων εισαγωγών και
εξαγωγών, η Ένωση αποτελεί ενεργό πολιτικό παράγοντα, με τα αντίστοιχα
περιφερειακά και παγκόσμια συμφέροντα και ευθύνες ως προς την ασφάλεια. Το
ρόλο αυτό επιθυμούν να διαδραματίζει η ΕΕ τόσο οι ευρωπαίοι όσο και οι μη
ευρωπαίοι (Ashton, 2009).
Ο στόχος της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα είναι:
Να παράσχει ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στους λαούς της.
Να υπερβεί τις διχόνοιες στην ήπειρο.
Να διασφαλίσει την ασφαλή διαβίωση των πολιτών της.
Να προωθήσει την ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να διατηρήσει την
πολυμορφία των λαών της Ευρώπης.
 Να υπερασπιστεί τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και
το υγιές περιβάλλον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνική
οικονομία της αγοράς1.






Οι βασικότεροι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι:






Ο προσδιορισμός της έννοιας Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η περιγραφή του ρόλου και της δράση της.
Η διεύρυνση της με την πάροδο των χρόνων.
Η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών οργάνων της.
Η ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει.

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των εννέα
κεφαλαίων της. Το πρώτο επικεντρώνεται σε μια εισαγωγή γύρω από τη έννοια
Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε ιδρύθηκε, πόσος είναι ο πληθυσμός της κ.ά., στο δεύτερο
αναλύεται η δράση της, οι στόχοι που έχει θέσει σαν αρχή, με ποιον τρόπο
λαμβάνονται οι αποφάσεις στα διάφορα θέματα που πρέπει να φέρει εις πέρας και

1
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τέλος γίνεται μια αναφορά στις συνθήκες της ΕΕ οι οποίες έχουν παίξει καθοριστικό
ρόλο στη θεμελίωσή της. Στο τρίτο παρουσιάζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η
δράση τους, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και ποιά είναι η συμβολή της ΕΕ σε αυτήν. Στο
πέμπτο αναλύεται η ιστορία της διεύρυνσης με το πέρασμα των χρόνων και επιπλέον
η επόμενη διεύρυνση, στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια του
Ευρωστρατού και ποιος είναι σκοπός της δημιουργίας του. Το έβδομο κεφάλαιο
αναφέρει το θέμα της ενιαίας αγοράς που είναι ένα από τα σημαντικότερα
επιτεύγματα της και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να γίνει
πραγματικότητα, αμέσως μετά το όγδοο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ιστορία της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης και του ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα 16
χωρών από τις 27 που ανήκουν στην ΕΕ. Τέλος το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει
ορισμένα συμπεράσματα που αποτελούν σύνοψη αυτών που προηγήθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το πολιτικό κλίμα ήταν πιο ώριμο από ποτέ για
μια ενδεχόμενη ενοποίηση της Ευρώπης. Η ενότητα θεωρήθηκε από πολλούς ως η
μοναδική διαφυγή από ακραίες μορφές εθνικισμού, που είχαν καταστρέψει την
ήπειρο. Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ρομπέρ Σούμαν υπέβαλε
μια πρόταση για κοινή διαχείριση από την Γαλλία και την Δυτική Γερμανία των
βιομηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα. Η πρόταση, γνωστή ως Διακήρυξη του
Σούμαν, περιέγραφε το σχέδιο ως το πρώτο συγκεκριμένο βήμα προς μια Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία. Η πρόταση οδήγησε στον σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από την Δυτική Γερμανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το
Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο. Η κοινότητα οριστικοποιήθηκε με
την Συνθήκη του Παρισιού, που υπογράφηκε το 1951 και θεωρείται η αρχή της
δημιουργίας αυτού που είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δύο πρόσθετες κοινότητες δημιουργήθηκαν από την Συνθήκη της Ρώμης το 1957, η
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που καθιέρωσε για πρώτη φορά πλήρη
τελωνειακή ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ)
για συνεργασία σε θέματα χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Η ΕΟΚ, η ΕΚΑΧ και η
ΕΥΡΑΤΟΜ συγχωνεύθηκαν αποκτώντας την ιδιότητα μέλους σε ένα συνδυασμένο
σύνολο συνθηκών και θεσμών. Η ενιαία οργάνωση, που δημιουργήθηκε από τη
Συνθήκη Συγχώνευσης το 1967, έγινε γνωστή ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Το 1973 η Κοινότητα διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει την Δανία, την Ιρλανδία και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1979 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες άμεσες εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Την δεκαετία του '80 εισέρχονται η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το 1985,
αναπτύχθηκε μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών η συνθήκη του Σένγκεν*. Το 1986
υιοθετήθηκε η ευρωπαϊκή σημαία και οι ηγέτες υπέγραψαν την ενιαία ευρωπαϊκή
πράξη. Κατά την επανένωση της Γερμανίας, το 1990, η Ανατολική Γερμανία εισήλθε
στην ΕΕ ως τμήμα της διευρυμένης Γερμανίας. Καθώς πλέον η διεύρυνση προς την
Ανατολική Ευρώπη ήταν στην ημερήσια διάταξη, αποφασίστηκαν από κοινού τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης για είσοδο νέων μελών στην ΕΕ2.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώθηκε και επίσημα όταν άρχισε να ισχύει η Συνθήκη του
Μάαστριχτ την 1η Νοεμβρίου 1993. Το 1995 η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία
εισήλθαν στην πρόσφατα καθιερωμένη Ένωση. Η επόμενη συνθήκη υπογράφηκε στο
Άμστερνταμ το 1997. Το 1999 το ευρώ αντικατέστησε τα εθνικά νομίσματα σε 11
κράτη μέλη, την λεγόμενη ευρωζώνη. Το 2001 προσχώρησε σε αυτήν και η Ελλάδα.
Το 2004 δέκα νέες χώρες (οκτώ εκ των οποίων ήταν στο παρελθόν κομμουνιστικές
χώρες) προσχώρησαν στην ΕΕ.

2

http://el.wikipedia.org/wiki/Συμφωνία_Σένγκεν

*Συνθήκη Σένγκεν καλείται η συμφωνία που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου του 1985 στο Σένγκεν ανάμεσα σε πέντε
κράτη μέλη (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) και είχε ως στόχο την προοδευτική
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την εγκατάσταση καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα
πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη συμφωνία καθώς και αστυνομική και δικαστική
συνεργασία.
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Στα τέλη του 2004 ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπογράφηκε στη Ρώμη, αν και δεν
επικυρώθηκε ποτέ πλήρως, ύστερα από την απόρριψη των Γάλλων και των
Ολλανδών ψηφοφόρων σε δημοψηφίσματα. Το 2007 συμφωνήθηκε να
τροποποιηθούν κάποια τμήματα του Συντάγματος έτσι, ώστε η νέα Μεταρρυθμιστική
Συνθήκη να μην αντικαταστήσει όλες τις υπάρχουσες συνθήκες. Επιπλέον, το 2007,
Ρουμανία και η Βουλγαρία προσχώρησαν στην ΕΕ και το ευρώ υιοθετήθηκε και από
την Σλοβενία. Το 2008 το ευρώ υιοθέτησαν και οι Κύπρος και Μάλτα ενώ το 2009 το
υιοθέτησε και η Σλοβακία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνομοσπονδία είκοσι επτά κρατών. Καθιερώθηκε το
1992 από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), και
είναι ο εκ των πραγμάτων διάδοχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) των έξι κρατών μελών που ιδρύθηκαν το 1951, το 1957 και το 1965.
Από τότε νέες διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών μελών της και οι
αρμοδιότητές της έχουν επεκταθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως η ισχυρότερη
ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με οικονομικό, πολιτικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας
ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο,
με 493 εκατομμύρια κατοίκους και συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ 11,5
τρισεκατομμύρια ευρώ το 2006. Η Ένωση είναι μια ενιαία αγορά με κοινή εμπορική
πολιτική, κοινή αγροτική και αλιευτική πολιτική και περιφερειακή πολιτική για να
βοηθήσει τις φτωχότερες περιφέρειες. Εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, που
υιοθετήθηκε από 15 κράτη μέλη. Η ΕΕ άρχισε μια περιορισμένη κοινή πολιτική
εξωτερικών και ασφαλείας και μια περιορισμένη αστυνομική και δικαστική
συνεργασία πάνω σε ποινικά θέματα.
Τα σημαντικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ είναι επίσης πολίτες της ΕΕ,
εκλέγουν άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια φορά κάθε πέντε έτη. Μπορούν να
ζήσουν, να ταξιδέψουν, να εργαστούν, και να επενδύσουν σε άλλα κράτη μέλη (με
μερικούς περιορισμούς μόνο στα νέα κράτη μέλη). Ο έλεγχος διαβατηρίων και οι
τελωνειακοί έλεγχοι στα περισσότερα εσωτερικά σύνορα καταργήθηκαν με τη
Συμφωνία του Σένγκεν. Την προεδρία της ΕΕ ασκεί από την 1η Ιουλίου του 2010 και
για 6 μήνες το Βέλγιο. Χώρες όπως το Μονακό, το Βατικανό και η Ανδόρρα, αν και
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες
συνεργασίας με αυτήν.
Προκειμένου να εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτος πρέπει να τηρήσει
οικονομικούς και πολιτικούς όρους, γνωστούς ως Κριτήρια της Κοπεγχάγης (μετά
από τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993). Αυτό βασικά απαιτεί
μια κοσμική, δημοκρατική κυβέρνηση, κράτος δικαίου και αντίστοιχες κοινωνικές
και θεσμικές ελευθερίες. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ, κάθε κράτος μέλος αλλά
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα με οποιαδήποτε
διεύρυνση. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν τέσσερις επίσημα υποψήφιες χώρες προς
ένταξη, η Ισλανδία, η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
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Μακεδονίας και η Τουρκία. Επιπλέον, οι βαλκανικές χώρες, Αλβανία, Βοσνία
Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία αναγνωρίζονται επίσημα ως πιθανές
υποψήφιες3.
1.1. Γεωγραφία
Το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται από τα εδάφη των κρατών μελών
της, και επεκτείνεται με την προσχώρηση των νέων μελών. Καλύπτει έναν τομέα
4.422.773 τετραγωνικών χιλιομέτρων με έκταση βορειοανατολικά ως τη Φινλανδία,
βορειοδυτικά ως την Ιρλανδία, νοτιοανατολικά ως την Κύπρο και νοτιοδυτικά ως την
Πορτογαλία. Αντιπροσωπεύει την έβδομη μεγαλύτερη περιοχή στον κόσμο σε έκταση
ενώ υπολογίζεται ότι η ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 65.992 χλμ.
Η ΕΕ δεν είναι ταυτόσημη με την Ευρώπη, σημαντικά κράτη της ηπείρου όπως η
Ελβετία, η Νορβηγία και η ευρωπαϊκή Ρωσία είναι εκτός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της
ΕΕ συνορεύουν με 21 άλλα κράτη. Διάφορα υπερπόντια εδάφη και εξαρτώμενες
αποικίες των διάφορων κρατών μελών είναι επίσης, τυπικά, μέρος της ΕΕ (π.χ. οι
Αζόρες, η Μαδέρα, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Γουαδελούπη και οι
Κανάριοι Νήσοι), ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα εδάφη που συνδέονται με τα κράτη
μέλη δεν είναι μέρος της ΕΕ (π.χ. η Γροιλανδία, οι Νήσοι Φερόες, οι Ολλανδικές
Αντίλλες, η Νέα Καληδονία και τα περισσότερα εδάφη που συνδέονται με το
Ηνωμένο Βασίλειο).
Αν συμπεριληφθούν και τα υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών, η ΕΕ περιλαμβάνει
τους περισσότερους τύπους κλιμάτων από αρκτικό μέχρι τροπικό. Επομένως, οι
μετεωρολογικοί μέσοι όροι για την ΕΕ συνολικά δεν είναι επαρκείς για
συμπεράσματα. Η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει είτε σε περιοχές με μεσογειακό
κλίμα (νότια Ευρώπη) είτε σε ένα ήπιο θαλάσσιο κλίμα (δυτική Ευρώπη) ή σε ένα
θερμό κατά το θέρος ηπειρωτικό κλίμα (στα ανατολικά κράτη μέλη)3.
1.2. Διακυβέρνηση
Η ΕΕ κυβερνάται από διάφορα όργανα, πρωτίστως από την Επιτροπή, το Συμβούλιο
και το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει την εκτελεστική εξουσία.
Αποτελείται αυτήν την περίοδο από 27 Επιτρόπους, ένας από κάθε κράτος μέλος. Η
Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη όλων των προτεινόμενων κανόνων,
προκειμένου να συντονιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ελέγχει, επίσης, μερικές
αντιπροσωπείες και είναι αρμόδια για την, σε καθημερινή βάση, λειτουργικότητα της
Ένωσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
επικυρώνεται από το Κοινοβούλιο.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσης γνωστό ως Συμβούλιο των
υπουργών) κατέχει κατά το ήμισυ την δεύτερη εξουσία, την νομοθετική. Αποτελείται
από εθνικούς υπουργούς, αρμόδιους για τον νόμο της ΕΕ που εξετάζεται.
Παραδείγματος χάριν, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη γεωργία θα
αντιμετωπιζόταν από Συμβούλιο που αποτελείται από τους υπουργούς γεωργίας κάθε
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κράτους μέλους. Η προεδρία του σώματος εναλλάσσεται μεταξύ των κρατών μελών
κάθε έξι μήνες. Για να αυξηθεί η σταθερότητα, το κράτος μέλος, που αναλαμβάνει
την προεδρία, συνεργάζεται και με το προηγούμενο και με το επόμενο κράτος μέλος
στην προεδρία. Δεν πρέπει να συγχέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δεν
είναι επίσημο Σώμα (αν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σημαντικό Σώμα και
μοιράζεται την προεδρία του με το Συμβούλιο της ΕΕ). Αποτελείται από τους
επικεφαλής της κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως.
Για το άλλο μισό της νομοθετικής εξουσίας αρμόδιο είναι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και είναι ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας που αποτελείται από τους
αντιπροσώπους που εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ.
Οι πολίτες, σε όλα τα κράτη μέλη, κάθε πέντε έτη εκλέγουν 785 μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές). Αν και οι εκλογές είναι για εθνικούς
υποψηφίους, τα μέλη του Κοινοβουλίου κάθονται σύμφωνα με τα πολιτικά ιδανικά
παρά ανάλογα με την υπηκοότητα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκλέγεται από τα
μέλη του.
Ο δικαστικός κλάδος της ΕΕ αποτελείται κατά κύριο λόγο από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, που αποτελείται από 27 δικαστικούς. Ένας δικαστικός ορίζεται από κάθε
κράτος μέλος. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τους υπόλοιπους δικαστές. Το Δικαστήριο
ενσωματώνει και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ένα πταισματοδικείο
που δημιουργήθηκε για να μειώσει τον φόρτο εργασίας του Δικαστηρίου. Υπάρχει,
επίσης, το ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ελέγχει τους απολογισμούς της
ΕΕ.
Άλλοι οργανισμοί περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις δύο
συμβουλευτικές επιτροπές, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή. Η ΕΚΤ ελέγχει τη νομισματική πολιτική μέσα στην Ευρωζώνη
(κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως νόμισμα). Καθιερώθηκε το 1998 και
έχει την έδρα της στην Φρανκφούρτη στην Γερμανία.
Υπάρχει, επίσης, ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών, που οργανώνεται συνήθως από
τη δευτεροβάθμια νομοθεσία, οι οποίοι υφίστανται για να εφαρμόζουν τις επιμέρους
πολιτικές. Αυτές είναι οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα
είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία
Ασφάλειας Αεροπορίας και το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά. Τέλος,
ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ερευνά καταγγελίες κακής διαχείρισης από τα όργανα
της ΕΕ.
Δεν υπάρχει καμία επίσημη πρωτεύουσα για την ΕΕ. Οι τοποθεσίες των ιδρυμάτων
διαμοιράζονται σε πολλές πόλεις και διάφορα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι Βρυξέλλες
θεωρούνται συχνά η ντε φάκτο πρωτεύουσα, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα
κύρια όργανα συγκεντρώνονται εκεί, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και του
Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο είναι εν μέρει βασισμένο στην πόλη αλλά έχει ως
επίσημη βάση του το Στρασβούργο, όπου πραγματοποιούνται τουλάχιστον δώδεκα
ολομέλειες κάθε έτος, διάρκειας μιας εβδομάδας καθεμία. Η πόλη πρωταγωνιστεί
ανάμεσα στα δικαστήρια όλης της ΕΕ αλλά και σε διάφορα άλλα τμήματα και
οργανισμούς. Περαιτέρω τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα αναλυθούν παρακάτω
(Ιωακειμίδης 1995).
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1.3. Πολιτικές
Οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της
εξασφαλίζει την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία για τα κράτη μέλη της. Οι
πόλεμοι, που ήταν περιοδικό στοιχείο της ιστορίας της Δυτικής Ευρώπης έχουν
εκλείψει από τότε που δημιουργήθηκε η τότε ΕΟΚ. Εντούτοις, οι αιτιώδεις
παράγοντες του πολέμου και της ειρήνης είναι ένα αμφισβητούμενο θεωρητικό
ζήτημα. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η μακροχρόνια ειρήνη στην Ευρώπη είναι προϊόν
άλλων αιτιών, όπως η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης
μέσα στις αντίστοιχες σφαίρες επιρροής τους. Η αμοιβαία εξωτερική απειλή για την
άλλη ομάδα/συμμαχία, η ανάγκη για ανοικοδόμηση και μια συλλογική προσωρινή
κούραση μετά από τον πόλεμο είναι οι άλλοι λόγοι. Στις αρχές του '70 στην Ελλάδα,
την Πορτογαλία και την Ισπανία υπήρχε δικτατορία, όμως οι κοινότητες σε αυτές τις
τρεις χώρες ήθελαν να ανήκουν στην ΕΕ και αυτό δημιούργησε μεγάλη θέληση για
δημοκρατία.
Η φύση και η μελλοντική κατεύθυνση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το
κεντρικό ζήτημα στην πανευρωπαϊκή πολιτική, και ένα σημαντικό ζήτημα στην
εθνική πολιτική των κρατών μελών. Τα γενικά ζητήματα περιλαμβάνουν την τελική
έκταση της Ένωσης, τα όρια σε νέα διεύρυνση, το ρυθμό ένταξης νέων μελών, την
επέκταση της ιδιότητας μέλους σε σχέση με την εσωτερική ολοκλήρωση, το μέλλον
ως πολιτική ένωση παρά του μέλλοντος ως ζώνη ελευθεροποίησης των συναλλαγών,
των γεωγραφικών ορίων της Ευρώπης για λόγους ιδιότητας μέλους και την ιστορικόπολιτιστική ταυτότητα των μελών και της Ένωσης. Η εσωτερική δομή, οι διαδικασίες
και οι πολιτικές υπόκεινται σε σταθερή πολιτική συζήτηση. Τα συγκεκριμένα
ζητήματα περιλαμβάνουν αυτή τη στιγμή το μέλλον της συνταγματικής συνθήκης,
την διεύρυνση στα Βαλκάνια και την τουρκική ένταξη, προβλήματα οικονομικής
εντιμότητας και δημοκρατικής υπευθυνότητας, σχετική οικονομική βιωσιμότητα, την
αναθεώρηση των κανόνων του σύμφωνου σταθερότητας και ανάπτυξης και την κοινή
αγροτική πολιτική.
Η οικονομική προοπτική για την περίοδο 2007-2013 καθορίστηκε το 2005, όταν
συμφώνησαν τα μέλη της ΕΕ να καθορίσουν τον κοινό προϋπολογισμό στο 1,045%
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ συμφώνησε να
αναθεωρήσει τη βρετανική επιστροφή, που είχε διαπραγματευτεί η Μάργκαρετ
Θάτσερ το 1984. Ο τότε Γάλλος Πρόεδρος Ζακ Σιράκ, δήλωσε ότι "αυτή η αύξηση
στον προϋπολογισμό θα επιτρέψει στην Ευρώπη να χρηματοδοτήσει τις κοινές
πολιτικές", όπως η κοινή αγροτική πολιτική ή η πολιτική έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης. Η Γαλλική απαίτηση για να μειωθεί ο ΦΠΑ στον τομέα εστιάσεως
απερρίφθη. Αμφισβητούμενα ζητήματα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του
προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τη βρετανική επιστροφή, τα οφέλη της Γαλλίας από
τις μεγάλες συνεισφορές της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και της Γερμανίας και
των Κάτω Χωρών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τη μεταρρύθμιση των
ευρωπαϊκών Ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης, και το ζήτημα εάν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στο Στρασβούργο.
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Η δομή των «πυλώνων», που δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
μετακίνησε τις παλαιότερες πολιτικές και δραστηριότητες στον πρώτο «πυλώνα»,
γνωστός και ως «Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Οι πιο αμφισβητούμενοι τομείς της νέας
πολιτικής, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και υπεράσπιση, άσυλο και μετανάστευση
και δικαστική συνεργασία, μετακινήθηκαν σε δύο νέους «πυλώνες» (Δασκάλου,
1996).
1.4. Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ο κατεξοχήν πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξέλιξη και η
διατήρηση μιας αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς. Σημαντικές προσπάθειες έχουν
καταβληθεί στη δημιουργία εναρμονισμένων πρότυπων με σκοπό να αποδώσουν τα
βέλτιστα οικονομικά οφέλη μέσω της δημιουργίας μεγαλύτερων και
αποτελεσματικότερων αγορών. Από τη Συνθήκη της Ρώμης, πολιτικές έχουν
εφαρμόσει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ των
κρατών μελών, και συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο. Ο συγκεκριμένος πολιτικός
στόχος επεκτάθηκε περαιτέρω σε τρία από τα τέσσερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ). Το κοινό
Δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού της ΕΕ περιορίζει τις
αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων (μέσω της απαγόρευσης
συμπράξεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και του ελέγχου συγχωνεύσεων) και
των κρατών μελών (μέσω του καθεστώτος ελέγχου των κρατικών επιδοτήσεων σε
επιχειρήσεις). Η ΕΕ προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου μεταξύ των
κρατών μελών της (και άλλων ΕΟΖ κρατών). Τα μέλη έχουν ένα κοινό σύστημα
έμμεσης φορολογίας, τον ΦΠΑ, καθώς επίσης και κοινούς τελωνειακούς δασμούς και
φόρους στα διάφορα προϊόντα. Έχουν μια κοινή αγροτική πολιτική (και κοινή
πολιτική αλιείας) και δομικά και συνεκτικά κεφάλαια, με τα οποία βελτιώνουν τις
υποδομές και βοηθούν τις μειονεκτούσες περιοχές. Από κοινού είναι γνωστές ως
πολιτικές συνοχής. Η ΕΕ διαθέτει επίσης κεφάλαια για οικονομική ενίσχυση
έκτακτης ανάγκης, παραδείγματος χάριν μετά από τις φυσικές καταστροφές. Η
χρηματοδότηση επεκτείνεται στα προγράμματα για υποψήφιες χώρες αλλά και άλλες
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και για την ενίσχυση πολλών
αναπτυσσόμενων χωρών, μέσω προγραμμάτων όπως το Phare, το TACIS και το
ISPA. Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, μέσω
των τετραετών προγραμμάτων οργάνωσης για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη.
Υπό μια περισσότερο πολιτική έννοια, η ΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει, εν μέσω
πολλών διαμαχών, μια αίσθηση ευρωπαϊκής υπηκοότητας και ευρωπαϊκής πολιτικής
ζωής. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές
τοπικής κυβέρνησης αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει τα
πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, και σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν προσχωρήσει
τουλάχιστον σε μια ομοσπονδία εθνικών πολιτικών κομμάτων (Χρυσός και
Καραπάνου, 2009).
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1.5. Ευρωπαϊκό σύνταγμα
Η Συνθήκη για την ίδρυση συντάγματος για την Ευρώπη, συνήθως καλούμενο ως
ευρωπαϊκό σύνταγμα, είναι μια διεθνής συνθήκη που προβλέπει την δημιουργία ενός
συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνταγμα απορρίφθηκε από την Γαλλία
και τις Κάτω Χώρες, από δημοψηφίσματα, και άλλες χώρες ανέβαλαν ή σταμάτησαν
τις διαδικασίες επικύρωσής του. Το σύνταγμα έχει τώρα αβέβαιο μέλλον. Μέχρι τον
Φεβρουάριο του 2007, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Εσθονία, η
Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα,
η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Ισπανία έχουν επικυρώσει τη συνταγματική συνθήκη.
Η Φινλανδία, η Γερμανία και η Σλοβακία έχουν ολοκληρώσει τις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες που απαιτούνται για την επικύρωση. Η Ισπανία και το Λουξεμβούργο
διενέργησαν δημοψηφίσματα, μέσα από τα οποία οι πολίτες τους επικύρωσαν το
σύνταγμα.
Με την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού συντάγματος θα καταργούνταν τα εθνικά
συντάγματα των κρατών μελών της Ένωσης. Από το κείμενο έλειψαν σημεία όπως ο
προσδιορισμός των συνόρων, ο ορισμός και τα όρια εξουσίας της διοικητικής
κεφαλής (ο οριζόμενος σαν πρόεδρος της Ένωσης δεν διέθετε καμία εξουσία
αποφάσεων) και η υιοθέτηση ανεξάρτητης κοινής αμυντικής πολιτικής (στο κείμενο
ορίζεται το ΝΑΤΟ σαν εγγυητής της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε
συμμετοχή σε έναν στρατό της Ένωσης παραμένει προαιρετική). Αντίθετα μάλιστα
από τα συνήθη συνταγματικά κείμενα κρατών, περιέχονται κείμενα από εμπορικές
και οικονομικές συνθήκες της Ένωσης, σχετικό μάλιστα εδάφιο που όριζε τον
ανεμπόδιστο οικονομικό ανταγωνισμό ερμηνεύθηκε ποικιλότροπα και δημιούργησε
έντονα αρνητικά σχόλια ως προς το κατά πόσο αυτό έπρεπε να αναφέρεται σε ένα
σύνταγμα και τι σκοπιμότητα εξυπηρετούσε εκείνη η λεπτομέρεια.
Κατά πολλούς το κείμενο αυτό έστω και υιοθετημένο δεν θα μπορούσε ποτέ να
επιτρέψει την εξέλιξη της Ένωσης στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής οντότητας. Σε
ορισμένα κράτη, όπως το Λουξεμβούργο, οι κυβερνήσεις απείλησαν με παραίτηση απ
το αξίωμά τους εάν ο λαός δεν ψήφιζε υπέρ του κειμένου, ενώ σε άλλες χώρες οι
κυβερνήσεις πήραν την απόφαση στην Βουλή, παρόλο που στα τοπικά συντάγματα η
μεταβολή τους απαιτούσε ειδική πλειοψηφία πέραν εκείνης που παρείχε η απόφαση
εκείνη στη Βουλή.
Στα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετηθεί μόνο το τμήμα του κειμένου που αφορά την
μέθοδο ειδικής πλειοψηφικής ψηφοφορίας σε αντικατάσταση της ως τώρα
απαραίτητης ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων. Κατά πολλούς ο μόνος πραγματικός
σκοπός της όλης περιπέτειας του συντάγματος δεν ήταν άλλος από αυτόν, δεδομένου
ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες και με μια πλειοψηφική ψηφοφορία η Ένωση μπορεί
να συνεχίσει τις λειτουργίες της για αρκετά μεγάλο διάστημα περιμένοντας στο
μέλλον να ωριμάσουν οι συνθήκες μιας ενσυνείδητης πολιτικής ολοκλήρωσης, οπότε
τότε και μόνον θα έχει νόημα να προταθεί ένα πραγματικό συνταγματικό κείμενο
(Χρυσός και Καραπάνου, 2009).
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1.6. Οικονομία
Η ΕΕ πρωτίστως δημιουργήθηκε ως οικονομική ένωση. Ο πρώτος και
σημαντικότερος πυλώνας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ιδρύθηκε ως Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα. Η δημιουργία και η διατήρηση της ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς ήταν ο προεξέχων στόχος της Κοινότητας, που εξασφάλιζε ελεύθερη
κυκλοφορία ατόμων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Η συνδυασμένη
ενιαία αγορά της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με κατ' εκτίμηση
ονομαστικό ΑΕΠ 11,6 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2006 (έναντι της δεύτερης
μεγαλύτερης οικονομίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, με ΑΕΠ 13,2 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων). Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, και ο δεύτερος
μεγαλύτερος εισαγωγέας. Είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος σε πολλές χώρες,
όπως η Κίνα και η Ινδία. Το 2007, η έδρα 163 επιχειρήσεων που απαριθμούνται στις
500 πιο κερδοφόρες είναι εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου των μισών από τις
κορυφαίες είκοσι. Η πιο κερδοφόρα ευρωπαϊκή επιχείρηση της λίστας είναι η Royal
Dutch Shell, μια Άγγλο-ολλανδική επιχείρηση πετρελαίου.
Μέσα στην αγορά της ΕΕ, που επεκτείνεται και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τέσσερις ελευθερίες είναι
εγγυημένες, αυτές είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών,
του κεφαλαίου και των προσώπων. Για να το στηρίξουν αυτό, 16 μέλη της ΕΕ έχουν
υιοθετήσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Όλοι μαζί αποτελούν την ευρωζώνη και
έχουν από κοινού την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν και το νόμισμα
χρησιμοποιείται και από διάφορες άλλες χώρες έξω από την ΕΕ3.
1.7. Περιφερειακή ανάπτυξη
Υπάρχουν ουσιαστικές οικονομικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση, που
απεικονίζουν τις διαφορετικές οικονομίες των κρατών μελών της. Η διαφορά μεταξύ
πλουσιότερων και φτωχότερων περιοχών είναι σημαντική. Για να το αντιμετωπίσουν
αυτό, υπάρχουν διάφορα Ταμεία Συνοχής που προωθούν την ανάπτυξη των
φτωχότερων περιοχών της ΕΕ. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται κυρίως στα νέα κράτη
μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Η ΕΕ χορηγεί ερευνητές μέσω προγραμμάτων της,
στηρίζει έτσι την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη ώστε να εργαστεί προς έναν
ευρωπαϊκό ερευνητικό τομέα. Άλλα κεφάλαια παρέχουν βοήθεια έκτακτης ανάγκης,
υποστήριξη για υποψήφια μέλη για να προσαρμόσουν τη χώρα τους στα πρότυπα της
ΕΕ και υποστήριξη στην Κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών (Τα Νέα, 2009).
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1.8. Γεωργία
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι μια από τις παλαιότερες και
σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πολιτική έχει ως στόχο την
αυξανόμενη γεωργική παραγωγή, παρέχοντας βέβαιη αυτάρκεια στις προμήθειες
τροφίμων. Εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ζωής για τους αγρότες, σταθεροποιώντας τις
αγορές και ασφαλίζοντας λογικές τιμές για τους καταναλωτές. Ήταν, μέχρι
πρόσφατα, λειτουργική εξαιτίας ενός συστήματος επιχορηγήσεων και παρέμβασης
στην αγορά, ενώ μέχρι τη δεκαετία του '90 παρήγαγε πάνω από το μισό ετήσιο
εισόδημα της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ακόμη αποδίδει περίπου 40% του
προϋπολογισμού της ΕΕ.
1.9. Ενέργεια
Η ΕΕ είναι μια παραδοσιακή δύναμη στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής για
πολλά έτη. Παράδοση που ξεκίνησε και εξελίσσεται από την εποχή της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Η εισαγωγή μιας υποχρεωτικής και περιεκτικής
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2005 και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2007.
Η ΕΕ εισάγει αυτήν την περίοδο 82% του πετρελαίου και 57% του αερίου της,
παραμένοντας ο κύριος παγκόσμιος εισαγωγέας αυτών των καυσίμων. Το 2007, τα
κράτη μέλη δεσμεύτηκαν, μέχρι το 2020, να χρησιμοποιούν κατά το 20%
ανανεώσιμη ενέργεια και να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά
τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 1990. Το 2020, το ένα δέκατο όλων των
αυτοκινήτων και των φορτηγών στην ΕΕ των 27 πρέπει να λειτουργούν με βιολογικά
καύσιμα. Αυτό θεωρείται μια από τις πιο φιλόδοξες κινήσεις από τις μεγάλες
βιομηχανοποιημένες περιοχές ώστε να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια αύξηση
θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα ανησυχίες ότι η ΕΕ εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος
από τη Ρωσία για την ενέργειά της. Αυτή η ανησυχία έχει γίνει ιδιαίτερα οξεία μετά
από μια σειρά διαφωνιών μεταξύ Ρωσίας και γειτονικών κρατών, όταν η Ρωσία
αύξησε την τιμή του εξαγωγικού ενεργειακού της πλούτου. Σαν αποτέλεσμα η ΕΕ
προσπαθεί να διαφοροποιήσει την ενεργειακή πολιτική της για τον ανεφοδιασμό της.
1.10. Υποδομή
Η ΕΕ εργάζεται για να βελτιώσει τη διασυνοριακή υποδομή, παραδείγματος χάριν
μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων. Το διευρωπαϊκό δίκτυο περιλαμβάνει την
υποθαλάσσια σήραγγα της Μάγχης, τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας
μεταξύ Παρισιού και Στουτγάρδης, την σιδηροδρομική σήραγγα στις Άλπεις, κ.ά.
Έχει υπολογιστεί ότι, πλέον το δίκτυο καλύπτει 75.200 χλμ δρόμων, 78.000 χλμ
σιδηροδρόμων, 330 αερολιμένες, 270 θαλάσσιους λιμένες και 210 εσωτερικούς
λιμένες.
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Στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών υπάρχουν περιβαλλοντικές
πιέσεις στις προτάσεις να αυξηθεί το δίκτυο μεταφορών. Με τη διεύρυνση, ένα
πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν οι διαφορές μεταξύ των παλαιότερων
και νεότερων κρατών μελών. Στην Ένωση των 15 υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα
με τη συμφόρηση και τη ρύπανση, ενώ στα κράτη που εντάχθηκαν το 2004 το
πρόβλημα είναι η προσέγγιση, εξαιτίας της δυσχερούς πρόσβασης.
Ένα άλλο πρόγραμμα είναι η εφαρμογή του προτύπου Γαλιλαίος. Ο Γαλιλαίος είναι
ένα προτεινόμενο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσεως, που
κατασκευάζεται από την ΕΕ και θα προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Διαστημική
Υπηρεσία. Ο Γαλιλαίος δημιουργείται για να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από το
ήδη υπάρχον GPS των ΗΠΑ. Το πρότυπο επεκτείνει τη συνεργασία του και με άλλα
κράτη εκτός ΕΕ και προβλέπεται ότι θα είναι λειτουργικό το 2014. Αρκετοί έχουν
ασκήσει κριτική λόγω των δαπανών, των καθυστερήσεων και της αντίληψης ότι είναι
περιττό, λόγω του υπάρχοντος συστήματος GPS3.
1.11. Δημογραφικά στοιχεία
Α) Πληθυσμός
Ο πληθυσμός των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίστηκε τον
Ιανουάριο του 2009 στα 499.628.529 άτομα. Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο
πληθυσμό στον κόσμο μετά την Κίνα και την Ινδία. Η αναλογία των κατοίκων των
ανεπτυγμένων χωρών στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού μειώνεται από 30% το
1960 σε 16% το 2005. Σήμερα τέσσερις στους πέντε ανθρώπους του πλανήτη μας
ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις φτωχότερες
χώρες, η ΕΕ προάγει ενεργά την παγκόσμια ανάπτυξη. Αποτελεί το σημαντικότερο
χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο.
Ο πληθυσμός της ΕΕ δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Ορισμένες χώρες (και ορισμένες περιοχές) είναι πιο πυκνοκατοικημένες από άλλες. Η
μεγάλη έκταση δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη μεγάλο πληθυσμό. Πολυπληθέστερη
χώρα είναι η Γερμανία, με 82 εκατομμύρια κατοίκους, ακολουθούμενη από τη
Γαλλία (64,1 εκατ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (61,1 εκατ.), την Ιταλία (60 εκατ.) και την
Ισπανία (45,85 εκατ.). Η χώρα με το μικρότερο πληθυσμό είναι η Μάλτα με μόλις 0,4
εκατομμύρια κατοίκους.
Β) Προσδόκιμο ζωής
Το προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται. Όσοι γεννήθηκαν το 1960
μπορούσαν να προσδοκήσουν ότι θα ζήσουν έως την ηλικία των 67 ετών (άνδρες) και
73 ετών (γυναίκες). Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2004 το προσδόκιμο ζωής είναι
σχεδόν τα 76 έτη για τους άνδρες και σχεδόν τα 82 για τις γυναίκες. Συγκριτικά, τα
στατιστικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής των
παιδιών που γεννήθηκαν μεταξύ του 2000 και 2005 στη Σομαλία, μια από τις
φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι μόνο 46 έτη για τους άνδρες και 49 για τις
γυναίκες.
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Γ) Γονιμότητα και γήρανση πληθυσμού
Το 1960 οι περισσότερες γυναίκες στην ΕΕ είχαν δύο ή περισσότερα παιδιά. Με
στατιστικούς όρους, αντιστοιχούσαν πάνω από 2,5 παιδιά ανά γυναίκα. Το 2004 ο
συνολικός δείκτης γονιμότητας είχε μειωθεί περίπου στα 1,5 παιδιά ανά γυναίκα. Η
Γαλλία και η Ιρλανδία παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες γονιμότητας με λίγο
κάτω από δύο παιδιά ανά γυναίκα. Οι χαμηλότεροι δείκτες (κάτω από 1,25)
εμφανίζονται στην Τσεχία, στη Λεττονία, στην Πολωνία και τη Σλοβακία.
Με ολοένα λιγότερους νέους ανθρώπους, το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ
συρρικνώνεται. Λιγότεροι εργαζόμενοι πρέπει να υποστηρίζουν ολοένα και
περισσότερους συνταξιούχους. Ο αριθμός τον ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών
προβλέπεται να ανέλθει στο 6,3% του πληθυσμού έως το 20253.
1.12. Μετανάστευση
Η αύξηση του πληθυσμού της Ευρώπης είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού
φυσικής αύξησης (ο αριθμός των γεννήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θανάτων) και
καθαρής μετανάστευσης (ο αριθμός των ατόμων που εγκαθίστανται στην ΕΕ
υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που την εγκαταλείπουν). Σήμερα η αύξηση του
πληθυσμού της ΕΕ οφείλεται κυρίως στην καθαρή μετανάστευση. Πράγματι, χωρίς
τη μετανάστευση, ο πληθυσμός της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας θα είχαν
μειωθεί τα τελευταία έτη.
Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση φιλοξενίας και παροχής ασύλου σε ανθρώπους που
προσπαθούν να αποφύγουν τον πόλεμο ή τις διώξεις σε περιοχές του κόσμου όπου
υπάρχουν συγκρούσεις. Ο αριθμός εκείνων που ζητούν άσυλο αυξάνεται σε
περιόδους πολέμου, όπως στη διάρκεια των συγκρούσεων στα Βαλκάνια στις αρχές
της δεκαετίας του 1990. Από τότε, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ
μειώθηκε και το 2005 ήταν χαμηλότερος από οποιοδήποτε άλλο διάστημα των
τελευταίων 15 ετών (Έθνος, 2010).
1.13. Γλώσσες
Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι 23, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Δανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ιρλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά,
Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά,
Σλοβενικά, Σουηδικά, Τσεχικά, Φινλανδικά.
Αρκετές ακόμα γλώσσες ομιλούνται στην επικράτεια της ΕΕ (περιφερειακές και
μειονοτικές γλώσσες) που αναγνωρίζονται ως τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς
της ΕΕ ( Τα Νέα, 2009).
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1.14. Ποιότητα ζωής
Α) Βιοτικό επίπεδο
Το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε σημαντικά στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Με
βάση τη ΜΑΔ (Μονάδα Αγοραστικής Δύναμης), ένα κοινό νοητό νόμισμα που
καθιστά δυνατές τις συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, το βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ είναι
από τα υψηλότερα του κόσμου. Ωστόσο, από χώρα σε χώρα το βιοτικό επίπεδο
ποικίλλει. Το υψηλότερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλή σε ΜΑΔ έχει το
Λουξεμβούργο, ακολουθούμενο από την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, ενώ το
χαμηλότερο η Ρουμανία και η Βουλγαρία.
Το βιοτικό επίπεδο μπορεί επίσης να διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια στο
εσωτερικό κάθε χώρας. Η ΕΕ δημιούργησε τα λεγόμενα διαθρωτικά ταμεία με σκοπό
να συμβάλλει στην εξάλειψη αυτών των αποκλίσεων με τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου στις φτωχότερες περιφέρειες. Πάνω από το 35% του προϋπολογισμού της
ΕΕ χρησιμοποιείται για τη στήριξη των οικονομικών των περιφερειών αυτών,
ενισχύοντας έτσι την ΕΕ τελικά στο σύνολό της.
Β) Δημόσια υγεία
Οι δύο μεγαλύτερες αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι καρδιοπάθειες
και ο καρκίνος. Από αυτές τις ασθένειες πεθαίνουν περισσότεροι άνδρες παρά
γυναίκες στην ΕΕ, και το ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από αυτές ποικίλλει
σημαντικά μεταξύ των χωρών. Το 2004, η Ουγγαρία είχε το υψηλότερο ποσοστό
θανάτων από καρκίνο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η Γαλλία είχε το
χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από ισχαιμικές καρδιοπάθειες και στα δύο φύλα.
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2006,
το 64% των κατοίκων της ΕΕ επιδίδεται σε κάποιο είδος σωματικής άσκησης κατά τη
διάρκεια μιας μέσης εβδομάδας. Στην κορυφή του καταλόγου βρίσκεται η Φινλανδία,
όπου το 83% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ασκήθηκαν σωματικά μέσω
δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών, αθλητικών ή ελεύθερου χρόνου. Τους Φιλανδούς
ακολουθούν οι Ολλανδοί με 79% και οι Λιθουανοί με 78%. Οι λιγότερο δραστήριοι
είναι οι Πορτογάλοι, ακολουθούμενοι από τους Ρουμάνους και τους Μαλτέζους.
Γενικά, με τον αθλητισμό ασχολούνται περισσότερο άνδρες παρά γυναίκες, ενώ όσο
πιο νέος είναι κάποιος τόσο περισσότερες φυσικές δραστηριότητες έχει.
Γ) Βαθμός ικανοποίησης και ανησυχίες
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, οχτώ στους δέκα πολίτες της ΕΕ δήλωσαν
ότι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο ζωής τους και οι περισσότεροι
είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Το ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων ήταν 21%. Το
ποσοστό Ευρωπαίων που δήλωσαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι παρέμεινε
σχετικά χαμηλό στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στο 4% περίπου. Ωστόσο
όσο περνάνε τα χρόνια είναι όλο και λιγότεροι ικανοποιημένοι.
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να έχουν ανησυχίες. Παρόλο που τα
αποτελέσματα των ερευνών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αντανακλώντας την
ποικιλομορφία των πολιτισμών και των πεποιθήσεων στην ΕΕ, η έρευνα δείχνει ότι οι
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πολίτες της ΕΕ έχουν πολλές κοινές ανησυχίες. Η ανεργία παραμένει η βασικότερη
από αυτές. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2006, μόλις το 10% των
συμμετεχόντων απάντησε ότι θεωρεί την τρομοκρατία ως ένα από τα δύο
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους. Αντίθετα, την ανεργία
που προηγείται συντριπτικά με 49% ακολουθούν τα παρακάτω ζητήματα,
εγκληματικότητα
(24%),
οικονομική
κατάσταση
(23%),
σύστημα
3
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (18%) και μετανάστευση (14%) (Τα Νέα, 2009).
1.15. Τα σύμβολα της Ένωσης
Τα σύμβολα της Ένωσης, είναι:






Η σημαία της Ένωσης, που είναι χρώματος κυανού και φέρει κύκλο δώδεκα
χρυσών αστέρων.
Ο ύμνος της Ένωσης, που προέρχεται από την «ωδή στη χαρά» της ενάτης
Συμφωνίας του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.
Το έμβλημα της Ένωσης, που είναι η φράση «Ενωμένη στην πολυμορφία».
Το νόμισμα της Ένωσης, το ευρώ.
Η 9η Μαΐου, που γιορτάζεται σε όλη την Ένωση ως «ημέρα της Ευρώπης», σε
ανάμνηση της διακήρυξης του Ρόμπερτ Σούμαν το 1950, με την οποία
δρομολογήθηκε το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Χωρίς να δημιουργεί νέα σύμβολα, το Σύνταγμα υιοθετεί τα σύμβολα που
χρησιμοποιούσε ήδη η ΕΕ και τα οποία ήταν γνωστά στους πολίτες, αναβαθμίζοντάς
τα σε συνταγματικό επίπεδο (Γεωργακόπουλος, 1995).

3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
2.1. Οι αξίες της Ένωσης
Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των
προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές, είναι κοινές στα κράτη μέλη.
Οι Ευρωπαίοι διαφυλάσσουν την πλούσια κληρονομιά αξιών που κατέχουν, όπως η
κοινωνική αλληλεγγύη, η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δίκαιη
κατανομή των καρπών της οικονομικής ανάπτυξης, το δικαίωμα σε ένα
προστατευμένο περιβάλλον, ο σεβασμός της πολιτισμικής, γλωσσικής και
θρησκευτικής πολυμορφίας και μια αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα στην παράδοση
και την πρόοδο. Επιπλέον, οι κοινωνίες των κρατών μελών χαρακτηρίζονται από τον
πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη και την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι αξίες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο, κυρίως σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρώτον, ο σεβασμός των αξιών
αυτών αποτελεί προϋπόθεση για κάθε προσχώρηση νέου κράτους μέλους στην
Ένωση. Δεύτερον, η μη τήρηση των αξιών αυτών μπορεί να οδηγήσει στην
κατάργηση των δικαιωμάτων συμμετοχής ενός κράτους μέλους στην Ένωση.
Σε σχέση με τις υφιστάμενες συνθήκες, το Σύνταγμα συμπεριέλαβε νέες αξίες, και
κυρίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων
καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνιών των κρατών μελών, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω4.
Η ΕΕ επιθυμεί να προωθήσει ανθρωπιστικές και προοδευτικές αξίες και να
διασφαλίσει ότι η ανθρωπότητα θα επωφελείται και δεν θα ζημιώνεται από τις
παγκόσμιες αλλαγές. Οι ανάγκες των λαών δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν μόνο
από τις δυνάμεις της αγοράς ή από τη μονομερή δράση μιας χώρας.
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που διακηρύχθηκε στη Νίκαια το
Δεκέμβριο του 2000, διατυπώνει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σήμερα από
τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες τους. Αυτές οι αξίες μπορούν να
δημιουργήσουν ένα αίσθημα συγγένειας ανάμεσα στους Ευρωπαίους. Ένα
παράδειγμα είναι ότι όλες οι χώρες της ΕΕ κατήργησαν τη θανατική ποινή. Επιπλέον:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που
πληροί τα δημοκρατικά, πολιτικά και οικονομικά κριτήρια για ένταξη.
 Με μια σειρά διευρύνσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξηθεί από 6 σε 27.
Πολλές άλλες χώρες είναι υποψήφιες προς ένταξη.
 Για κάθε συνθήκη με την οποία θα γίνεται δεκτό ένα νέο κράτος μέλος απαιτείται
η ομόφωνη έγκριση όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, πριν από κάθε διεύρυνση,
η ΕΕ θα αξιολογεί τη δυνατότητα αφομοίωσης των νέων κρατών μελών και την
ικανότητα των οργάνων της να συνεχίσουν να λειτουργούν σωστά.


Οι διαδοχικές διευρύνσεις ενίσχυσαν την οικονομία, κατέστησαν την Ευρώπη πιο
ισχυρή και αύξησαν τις προοπτικές της για εμπορική και οικονομική ανάπτυξη
(Δασκάλου, 1996).
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2.2. Οι θεμελιώδεις αρχές
Η συνταγματική συνθήκη εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων (πρόκειται για τις περίφημες τέσσερις
ελευθερίες) και απαγορεύει αυστηρά κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας.
Σε ότι αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, η συνταγματική
συνθήκη συγκεντρώνει τις σχετικές διατάξεις των υφιστάμενων συνθηκών. Πρόκειται
κυρίως για το σεβασμό της εθνικής ταυτότητας και των θεμελιωδών πολιτικών και
συνταγματικών δομών των κρατών μελών. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας
περιλαμβάνεται επίσης.
Θεσπίζει την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του
δικαίου των κρατών μελών. Η αρχή αυτή, την οποία ανέπτυξε το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την πάγια νομολογία του, αναγνωρίζεται ανέκαθεν ως
βασική αρχή και κεντρικός κρίκος της λειτουργίας της Ένωσης. Το Σύνταγμα της
προσδίδει απλώς μεγαλύτερη σαφήνεια ενσωματώνοντάς την επισήμως στη συνθήκη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομική προσωπικότητα. Ως εκ τούτου, με τη συγχώνευση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα Ένωση θα έχει το
δικαίωμα να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες , όπως ακριβώς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
σήμερα, χωρίς ωστόσο να θίγεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης
και των κρατών μελών4.
2.3. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όταν τα κράτη μέλη ενός σχεδίου οικονομικής ολοκλήρωσης θεσπίζουν μια
θεμελιώδη ή δευτερεύουσα κοινή πολιτική, αναγνωρίζουν σιωπηρά ότι αυτή έχει μια
πρόσθετη αξία σχετικά με τις προηγουμένως ανεξάρτητες πολιτικές σε ένα πεδίο
δράσης. Αυτή η ίδια η ύπαρξη μιας κοινής πολιτικής οφείλεται στο γεγονός ότι
υπόσχεται τη δυνατότητα καλύτερης επίτευξης των στόχων των κρατών μελών από
τις μεμονωμένες εθνικές πολιτικές. Με άλλα λόγια, οι κοινές πολιτικές υπάρχουν
γιατί τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματά τους.
Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Ένωση από τις Συνθήκες είναι
συμπληρωματικές εκείνων των κρατών μελών της. Η Ένωση μπορεί να ενεργεί σε
έναν τομέα μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από τα
κράτη μέλη (αρχή της δοτής αρμοδιότητας ή της ανάθεσης αρμοδιοτήτων). Ελάχιστοι
τομείς εμπίπτουν στην αποκλειστική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Επομένως, σχεδόν
όλες οι κοινές πολιτικές έχουν μια ευρωπαϊκή και μια εθνική διάσταση. Το αρμόζον
επίπεδο λήψης αποφάσεων, εθνικό, ευρωπαϊκό ή και τα δύο, εξαρτάται από τον τύπο
του κάθε μέτρου πολιτικής υπό εξέταση. Στην περίπτωση των νομοθεσιών ή των
αποφάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, υπάρχει
μικρό περιθώριο για εθνικές πρωτοβουλίες. Αντίθετα, όταν η Συνθήκη προβλέπει τον
μη δεσμευτικό συντονισμό των εθνικών πολιτικών, υπάρχει πολύ σημαντικό πεδίο
δράσης για τις εθνικές αρχές. Καθώς μια κοινή πολιτική αναπτύσσεται, η ευρωπαϊκή
διάσταση μεγαλώνει εις βάρος της εθνικής διάστασης. Τα κράτη μέλη δέχονται τη
μείωση των εξουσιών τους, αν και εφόσον τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται
καλύτερα με κοινή δράση παρά με εθνική δράση.

4
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Το κύριο μειονέκτημα, το οποίο μπορεί να αντιπαρατεθεί στα αναμενόμενα οφέλη
των κοινών πολιτικών είναι μια σχετική απώλεια εθνικής κυριαρχίας, λόγω των
δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Ασφαλώς, τα κράτη που επιλέγουν
τη διαδικασία ολοκλήρωσης χάνουν κάποια ανεξαρτησία ως προς τους στόχους και
τα μέσα των εθνικών πολιτικών, εφόσον τμήματα των εθνικών κυριαρχιών τους
συγχωνεύονται μέσα στη νέα έννοια της συμμετοχικής κυριαρχίας, η οποία επιδιώκει
να εξυπηρετήσει καλύτερα τα εθνικά τους συμφέροντα. Αλλά αυτή η απώλεια
ανεξαρτησίας περιορίζεται κατά δύο τρόπους, πρώτον, δια της συνεχούς επιρροής
των κρατών μελών στην ανάπτυξη των κοινών πολιτικών μετά τη θεσμοθέτησή τους,
μέσω των κοινών οργάνων στα οποία συμμετέχουν και δεύτερον, δια της
δυνατότητας που δίνεται στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα μέσα που αρμόζουν
καλύτερα στην επίτευξη των κοινών στόχων των κοινών πολιτικών, χάρη στις αρχές
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που θα εξετάσουμε παρακάτω5.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας (όπως και το σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης) δεν
απομακρύνεται ουσιαστικά από την ισχύουσα πρακτική ως προς τη μεταβίβαση
κυριαρχικών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη στην Ένωση, αλλά ορίζει
λεπτομερειακά τις αρχές που διέπουν αυτή τη μεταβίβαση και εγγυάται ότι αυτές οι
αρχές δεν θα παραβιάζονται. Αυτές οι αρχές είναι η αρχή της δοτής αρμοδιότητας,
κατά την οποία η Ένωση ενεργεί εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της
απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που οι
Συνθήκες αυτές ορίζουν και οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι
οποίες εις το εξής τελούν υπό τον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων. Κάθε
αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη
μέλη.
Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί εντός των ορίων
των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την
επίτευξη των στόχων που αυτές ορίζουν, ενώ όλες οι άλλες αρμοδιότητες ανήκουν
στα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη και μόνον αυτά μπορούν να
μεταβιβάσουν στην Ένωση τμήματα των κυριαρχικών εξουσιών τους, αν και όταν
θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα με κοινή δράση.
Η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιχειρείται ή να ρυθμίζεται
σε κοινοτικό επίπεδο κάτι που μπορεί καλύτερα να ρυθμιστεί ή να διαχειριστεί σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αυτή η αρχή που υπονοεί διακυβέρνηση διαφόρων
επιπέδων, πρέπει να εφαρμόζεται με πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
βαθμίδων εξουσίας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη και το Πρωτόκολλο σχετικά με την
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δρα μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων και για την επίτευξη των στόχων που
της ορίζουν οι Συνθήκες. Στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της
αρμοδιότητα, η Ένωση δρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μόνον εάν
και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των
αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο. H δράση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των
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στόχων των Συνθηκών. Το Συμβούλιο, με ομοφωνία και μετά από πρόταση της
Επιτροπής και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τις αναγκαίες
διατάξεις για την επίτευξη στόχων που τίθενται με τις Συνθήκες, χωρίς αυτές να
προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται, τονίζει όμως, ότι δεν δύναται να
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επίτευξη στόχου που εμπίπτει στην κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφαλείας και κάθε πράξη θεσπιζόμενη οφείλει να σέβεται τα
όρια. Μια διοργανική συμφωνία καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής της αρχής της
επικουρικότητας.
Η αρχή της αναλογικότητας σημαίνει ότι όταν μια ενέργεια της Κοινότητας
αποδεικνύεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης, οι κοινοτικοί
θεσμοί οφείλουν να εξετάσουν αν η ενέργεια αυτή απαιτεί νομοθετική ρύθμιση ή αν
μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα αποτελεσματικά μέσα (χρηματοοικονομική
ενίσχυση, ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών με μια σύσταση,
παρώθηση σε κοινή ενέργεια με ψήφισμα, κλπ.).
Για να συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, η ευρωπαϊκή δράση πρέπει να έχει
την απλούστερη δυνατή μορφή, προσαρμοσμένη στην ικανοποιητική επίτευξη του
στόχου του μέτρου. Επομένως η Ένωση πρέπει να νομοθετεί μόνον εφόσον αυτό
είναι αναγκαίο και να δίνει την προτίμηση στις οδηγίες μάλλον παρά στους
κανονισμούς και στις οδηγίες πλαίσια μάλλον παρά στα λεπτομερή μέτρα. Επιπλέον
τα ευρωπαϊκά μέτρα θα πρέπει να αφήνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πεδίο για
εθνικές αποφάσεις, να σέβονται εδραιωμένες εθνικές πρακτικές καθώς και τη
λειτουργία της έννομης τάξης των κρατών μελών. Εκείνο που προέχει είναι να
εξασφαλίζεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιβάλλει στις εθνικές, περιφερειακές
ή τοπικές αρχές ή την κοινωνία των πολιτών παράλογες, περιττές ή υπερβολικές
δυσχέρειες σε συνάρτηση με τον επιδιωκόμενο στόχο.
Το Πρωτόκολλο για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας , που είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ορίζει ότι η
Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων ταυτόχρονα στα
εθνικά κοινοβούλια και στον νομοθέτη της Ένωσης. Κάθε σχέδιο ευρωπαϊκής
νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της
οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας. Οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας στόχος της Ένωσης
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης πρέπει να στηρίζονται σε
ποιοτικούς και, όταν είναι δυνατόν, σε ποσοτικούς δείκτες. Εάν το ένα τρίτο των
κοινοβουλίων (ή το ένα τέταρτο εάν η πρόταση αφορά το πεδίο της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης) κρίνει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της επικουρικότητας,
η Επιτροπή ή το θεσμικό όργανο που εξέδωσε το σχέδιο πρέπει να επανεξετάσει την
πρόταση, αλλά μπορεί να αποφασίσει να τη διατηρήσει, να την τροποποιήσει ή να
την αποσύρει. Εάν επιλέξει να την διατηρήσει, η Επιτροπή οφείλει να εξηγήσει, σε
αιτιολογημένη γνώμη, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η πρόταση
νομοθετικής πράξης συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και εναπόκειται στο
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να κρίνουν αν πρέπει ή όχι να συνεχίσουν τη
νομοθετική διαδικασία.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας για τον προσανατολισμό των πρωτοβουλιών της και για την
εκτίμηση της αναγκαιότητας της υπάρχουσας και της μελλοντικής κοινοτικής
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νομοθεσίας. H Επιτροπή προβαίνει σε ευρύτερες διαβουλεύσεις και παρουσιάζει,
όταν χρειάζεται, έγγραφα διαβούλευσης πριν προτείνει κάποιο νομοθετικό κείμενο.
Στο επεξηγηματικό υπόμνημα των νομοθετικών προτάσεων της, η Επιτροπή
διευκρινίζει τους αντικειμενικούς στόχους της προτεινόμενης ενέργειας, την
αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά της μέσω ενός σκεπτικού
επικουρικότητας, το οποίο συνοψίζει όλα αυτά τα στοιχεία. Το Συμβούλιο αξιολογεί
κατά πόσον μια πρόταση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με τις διατάξεις λαμβάνοντας
ως σημείο εκκίνησης το αιτιολογικό και το επεξηγηματικό υπόμνημα της Επιτροπής.
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η επιλογή της
νομικής βάσης μιας πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία
υποκείμενα σε δικαστικό έλεγχο. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται
ειδικότερα ο στόχος και το περιεχόμενο της πράξης. Οι δυσκολίες ανακύπτουν όταν η
εν λόγω πράξη αποσκοπεί σε πολλούς στόχους που μπορεί να πρόσκεινται σε
διαφορετικές νομικές βάσεις. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, σ' αυτήν την
περίπτωση, η νομική βάση της πράξης πρέπει να προσδιορίζεται βάσει του κριτηρίου
του κύριου στόχου. Αν μια πράξη συνεπάγεται αρμοδιότητα που ανατίθεται στα
θεσμικά όργανα από τη Συνθήκη ΕΚ, αυτή η Συνθήκη πρέπει να αποτελεί τη νομική
βάση της πράξης, έστω και αν ορισμένοι στόχοι ή στοιχεία της σχετίζονται με τη
Συνθήκη ΕΕ.
Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, η οποία θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της Λισαβόνας, στις 24 Μαρτίου 2000, χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπου δεν
έχουν θεσπιστεί κοινές πολιτικές σαν μη δεσμευτικό μέσο διάδοσης βέλτιστων
πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης των εθνικών πολιτικών. Αυτή η
μέθοδος περιλαμβάνει τον καθορισμό κοινών στόχων, τη μετατροπή των στόχων
αυτών σε εθνικές πολιτικές στρατηγικές και την περιοδική παρακολούθηση βάσει,
μεταξύ άλλων, κοινά συμφωνημένων και καθορισμένων δεικτών. Η διακυβερνητική
συνεργασία που επιτυγχάνεται μέσω αυτής της μεθόδου δεν υποχρεώνει τα κράτη
μέλη για να ακολουθήσουν τους στόχους που τίθενται από κοινού, αλλά μπορεί μέσω
της διαδικασίας εκμάθησης να οδηγήσει σε πραγματικές κοινές πολιτικές (Μούσης,
2005).
2.4. Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, τον
οικονομικό, τον κοινωνικό, το ρυθμιστικό και το δημοσιονομικό, όπου η δράση της
είναι προς όφελος των κρατών μελών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, α) πολιτικές
αλληλεγγύης (γνωστές και ως πολιτικές συνοχής) σε περιφερειακά, γεωργικά και
κοινωνικά ζητήματα, και β) πολιτικές καινοτομίας, οι οποίες φέρνουν επίκαιρες
τεχνολογίες σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και η
ανάπτυξη και η ενέργεια. Η Ένωση χρηματοδοτεί αυτές τις πολιτικές με ετήσιο
προϋπολογισμό άνω των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που καταβάλλεται ως επί
το πλείστον από τα κράτη μέλη. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μικρή μονό αναλογία του
συλλογικού πλούτου της ΕΕ (το πολύ 1,24% του κοινού μεικτού εθνικού
εισοδήματος όλων των κρατών μελών).
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Α. Πολιτικές συνοχής
Κύριος στόχος των πολιτικών συνοχής είναι να ενισχύσουν την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και να αποκαταστήσουν οποιεσδήποτε ανισορροπίες μέσω
διαρθρωτικών μέτρων, ώστε να βοηθήσουν περιοχές που υστερούν ως προς την
ανάπτυξη ή βιομηχανικούς τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η ανάγκη για
συνοχή ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και ανάμεσα στις περιφέρειες αυξήθηκε ακόμα
περισσότερο μετά την ένταξη 12 νέων μελών με επίπεδο εισοδήματος αρκετά
χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ΕΕ πρέπει
επίσης να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, οι
οποίοι επηρεάστηκαν αρνητικά από τον ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνή ανταγωνισμό.
1. Περιφερειακή ενίσχυση
Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ βασίζεται στη μεταφορά κεφαλαίων από τις
πλούσιες χώρες στις φτωχές. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την
ανάπτυξη περιοχών που υστερούν, να αναζωογονήσουν βιομηχανικές περιοχές που
βρίσκονται σε ύφεση, να βοηθήσουν τη νεολαία και τους μακροχρόνια ανέργους να
βρουν απασχόληση, να εκσυγχρονίσουν τη γεωργία και να βοηθήσουν τις λιγότερο
ευνοημένες αγροτικές περιοχές.
Τα κεφάλαια που προορίζονται για περιφερειακή δράση στον προϋπολογισμό των
ετών 2007-13 εστιάζουν σε τρείς στόχους:
Σύγκλιση. Στόχος εδώ είναι η ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και
περιοχών να πλησιάσουν γρηγορότερα το μέσο όρο της ΕΕ, βελτιώνοντας τις
συνθήκες ανάπτυξης και απασχόλησης. Αυτό μπορεί να γίνει με επένδυση στο
φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την καινοτομία, την κοινωνία της γνώσης, την
προσαρμογή στις αλλαγές, το περιβάλλον και την αποτελεσματική διοικητική
διαχείριση.
 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Στόχος είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, του επιπέδου απασχόλησης και της ελκυστικότητας περιοχών
πέραν των λιγότερο αναπτυγμένων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι
απαραίτητη η πρόβλεψη των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών και η
προώθηση των καινοτομιών, της επιχειρηματικότητας, της προστασίας του
περιβάλλοντος, της προσβασιμότητας, της προσαρμοστικότητας και της
ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.
 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Αποστολή της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας είναι η αύξηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας. Βασικός στόχος της είναι η εξεύρεση κοινών λύσεων για κοινά
προβλήματα μεταξύ γειτονικών αρχών για θέματα όπως η αστική, η αγροτική και
η παράκτια ανάπτυξη, η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και των δεσμών
ανάμεσα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).


Οι παραπάνω στόχοι χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα κεφάλαια της ΕΕ, τα
οποία συμπληρώνουν ή δημιουργούν κίνητρα για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα
και από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις. Τα κεφάλαια αυτά είναι γνωστά ως
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

22

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το πρώτο
διαρθρωτικό ταμείο που προσφέρει χρηματοδοτική κάλυψη για την ενίσχυση της
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μειώνοντας τις διαφορές ανάμεσα
στις περιφέρειες και στηρίζοντας τη διαρθρωτική ανάπτυξη και την προσαρμογή των
περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της αναδιάρθρωσης των
βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε ύφεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το δεύτερο διαρθρωτικό ταμείο, παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για
επαγγελματική κατάρτιση και για πρωτοβουλίες που αφορούν στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης. Παράλληλα με τα διαρθρωτικά ταμεία υπάρχει το Ταμείο Συνοχής, το
οποίο χρηματοδοτεί υποδομές μεταφορών και περιβαλλοντικά προγράμματα σε
χώρες της ΕΕ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατώτερο του 90% του μέσου όρου της ΕΕ.
2. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)
Οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στη συνθήκη της Ρώμης του 1957, έχουν ως επί
το πλείστον επιτευχθεί. Εξασφαλίστηκε ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για την αγροτική
κοινότητα, οι αγορές σταθεροποιήθηκαν, τα αγαθά φτάνουν στους καταναλωτές σε
λογικές τιμές, η αγροτική υποδομή εκσυγχρονίστηκε. Άλλα μέτρα που εγκρίθηκαν
κατά καιρούς είχαν επίσης επιτυχία. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν την ασφάλεια
εφοδιασμού και οι τιμές των γεωργικών προϊόντων παραμένουν σταθερές, χωρίς να
επηρεάζονται από τις αυξομειώσεις των τιμών στη διεθνή αγορά.
Ωστόσο, η ΚΓΠ είναι θύμα της ίδιας της επιτυχίας της. Η παραγωγή ξεπέρασε την
κατανάλωση και το γεγονός αυτό επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό τον προϋπολογισμό
της ΕΕ. Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, η γεωργική πολιτική έπρεπε να
επαναπροσδιοριστεί. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Η
παραγωγή περιορίστηκε. Οι αγρότες παρακινούνται να ακολουθήσουν βιώσιμες
γεωργικές πρακτικές και να προστατεύσουν το περιβάλλον, να διαφυλάξουν το
φυσικό τοπίο και να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας
των τροφίμων.
Ο νέος ρόλος της γεωργικής κοινότητας είναι να εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο
βαθμό οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε αγροτική περιοχή και να διαφυλάξει την
πολυμορφία του ευρωπαϊκού τοπίου. Αυτή η πολυμορφία και η αναγνώριση ενός
αγροτικού τόπου ζωής, όπου οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τη γη, είναι σημαντικά
στοιχεία της ταυτότητας της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) να
εστιάσει ακόμη περισσότερο στην ποιότητα των τροφίμων, την αρχή της προφύλαξης
και την καλή μεταχείριση των ζώων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει
μεταρρύθμιση της αλιευτικής της πολιτικής. Στόχος εδώ είναι ο περιορισμός της
αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ, η διατήρηση των αλιευτικών πόρων και η
παροχή οικονομικής ενίσχυσης στην αλιευτική κοινότητα για την ανάπτυξη άλλων
οικονομικών δραστηριοτήτων.
3. Η κοινωνική διάσταση
Στόχος της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ είναι η εξάλειψη των πιο φανερών
ανισοτήτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση των
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εργαζομένων προκειμένου να μετακινούνται από μια μορφή απασχόλησης ή/και από
μια γεωγραφική περιοχή σε μια άλλη.
Η ΕΕ δεν σκοπεύει να βελτιώσει τις κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη μόνο μέσω
της οικονομικής ενίσχυσης. Η χρηματική βοήθεια από μόνη της δεν θα ήταν ποτέ
δυνατό να επιλύσει όλα τα προβλήματα που οφείλονται στην οικονομική ύφεση ή
στην περιφερειακή υπανάπτυξη. Τα δυναμικά αποτελέσματα της ανάπτυξης πρέπει,
πάνω από όλα, να προάγουν την κοινωνική πρόοδο. Αυτό συμβαδίζει με τη
νομοθεσία, η οποία εγγυάται ένα στερεό σύνολο ελάχιστων δικαιωμάτων. Μερικά
από αυτά τα δικαιώματα ορίστηκαν στις Συνθήκες, π.χ. το δικαίωμα των γυναικών
και των αντρών σε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Άλλα διατυπώνονται σε οδηγίες που
αφορούν στην προστασία των εργαζομένων (υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας)
και στα στοιχειώδη πρότυπα ασφαλείας.
Το 1991, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ ενέκρινε τον Κοινοτικό Χάρτη
των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που ορίζει τα
δικαιώματα όλων των εργαζομένων εντός της ΕΕ, την ελεύθερη κυκλοφορία, τη
δίκαιη αμοιβή, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την κοινωνική προστασία, το
δικαίωμα να συγκροτούν ενώσεις και να πραγματοποιούν συλλογικές
διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση, την ίση μεταχείριση
ανδρών και γυναικών, την ενημέρωση των εργαζομένων, τη διαβούλευση και τη
συμμετοχή, την προστασία της υγείας, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την
προστασία των ανηλίκων, των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τον
Ιούνιο του 1997 στο Άμστερνταμ, αυτός ο Χάρτης έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της
Συνθήκης και ισχύει πλέον σε όλα τα κράτη μέλη.
Β. Πολιτικές καινοτομίας
Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή
των πολιτών της καθώς αφορούν τις πραγματικές προκλήσεις της κοινωνίας, την
προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την τεχνολογική καινοτομία, την ενέργεια,
κ.α.
1. Το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη
Ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής δραστηριότητας της EΕ είναι το πρόγραμμα
δράσης με τίτλο «Περιβάλλον 2010, το μέλλον μας, η επιλογή μας». Το πρόγραμμα
αυτό καλύπτει την περίοδο 2001 έως 2010 και εστιάζει στην ανάγκη για:
επιβράδυνση των κλιματικών αλλαγών και της ανόδου της θερμοκρασίας του
πλανήτη,
 προστασία του φυσικού οικότοπου και της άγριας πανίδας και χλωρίδας,
 αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία,
 διατήρηση των φυσικών πόρων και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.


Κατά τη διάρκεια της περιόδου του συγκεκριμένου προγράμματος και των πέντε
προηγούμενων προγραμμάτων, και σε περισσότερα από 30 έτη θέσπισης προτύπων, η
ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία του
περιβάλλοντος.
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Τα προβλήματα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Ηχορρύπανση, απόβλητα, προστασία
του φυσικού οικότοπου, καυσαέριο, χημικά, εργατικά ατυχήματα, καθαριότητα των
υδάτων κολύμβησης και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων πληροφοριών
και βοήθειας για επείγοντα περιστατικά, το οποίο θα κινητοποιηθεί σε περίπτωση
περιβαλλοντικής καταστροφής, όπως π.χ. πετρελαιοκηλίδες ή δασικές πυρκαγιές.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας σε όλη την ΕΕ, αλλά
είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Επίσης,
αναπροσαρμόζεται διαρκώς. Για παράδειγμα, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί η
νομοθεσία σχετικά με τη χρήση χημικών και να αντικατασταθούν οι προηγούμενοι
κανόνες, οι οποίοι δημιουργήθηκαν αποσπασματικά, από ένα ενιαίο σύστημα για την
καταχώρηση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων. Στόχος
είναι η αποφυγή μόλυνσης του αέρα, του νερού, του εδάφους ή των κτιρίων, η
συντήρηση της βιοποικιλότητας και η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των
πολιτών της ΕΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας.
2. 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
παραμείνει πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνολογίας. Αντιλήφθηκαν τα
πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από την κοινή ευρωπαϊκή έρευνα. Έτσι, το 1958,
παράλληλα με την ΕΟΚ, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ). Στόχος της ΕΥΡΑΤΟΜ ήταν να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα
να αξιοποιήσουν από κοινού την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Έτσι,
ιδρύθηκε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ), το οποίο αποτελείται από εννέα
ερευνητικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε τέσσερις περιοχές, στην Ίσπρα
(Ιταλία), στην Καρλσρούη (Γερμανία), στο Πέττεν (Κάτω Χώρες) και στη Γκέελ
(Βέλγιο).
Ωστόσο, καθώς η καινοτομία επιταχυνόταν, η ευρωπαϊκή έρευνα έπρεπε να
διαφοροποιηθεί, συνενώνοντας όσο το δυνατό περισσότερους επιστήμονες και
ερευνητές. Η ΕΕ έπρεπε να βρει νέους τρόπους για να χρηματοδοτήσει το έργο τους
και νέες βιομηχανικές εφαρμογές για τις ανακαλύψεις τους.
Η κοινή έρευνα στο επίπεδο της ΕΕ έχει στόχο να συμπληρώσει τα εθνικά ερευνητικά
προγράμματα. Εστιάζει σε έργα για τα οποία συνεργάζονται πολλά εργαστήρια από
διάφορες χώρες της ΕΕ. Υποστηρίζει επίσης τη βασική έρευνα σε τομείς όπως η
ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη (μια πιθανή ανεξάντλητη πηγή ενέργειας για τον
21ο αιώνα). Επιπλέον, προάγει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη σε βασικές
βιομηχανίες όπως εκείνη των ηλεκτρονικών και των υπολογιστών που αντιμετωπίζει
σκληρό ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ευρώπης.
Το βασικό μέσο χρηματοδότησης των ερευνών της ΕΕ είναι μια σειρά από
προγράμματα, πλαίσια. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ερευνητικής και τεχνολογικής
ανάπτυξης καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Το μεγαλύτερο μερίδιο από τα 50 και
πλέον δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί σε τομείς όπως η υγεία, τα τρόφιμα και η
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γεωργία, η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι νανοτεχνολογίες,
το περιβάλλον, οι μεταφορές, η ασφάλεια, η επιστήμη του διαστήματος και οι
κοινωνικοοικονομικές επιστήμες. Άλλα προγράμματα θα προάγουν ιδέες, πρόσωπα
και δυνατότητες μέσω ερευνών στα σύνορα της γνώσης, υποστήριξη προς τους
ερευνητές και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και διεθνή συνεργασία.
3. Ενέργεια
Το 80% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από
ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο), φυσικό αέριο και άνθρακα. Ένα μεγάλο και
αυξανόμενο ποσοστό αυτών των ορυκτών καυσίμων εισάγεται από περιοχές εκτός
Ευρώπης. Επί του παρόντος, εισάγεται το 50% του αερίου και του πετρελαίου και
αυτό το ποσοστό μπορεί να αγγίξει το 70% το 2030. Η ΕΕ, λοιπόν, θα είναι πιο
ευάλωτη σε περίπτωση μείωσης των αποθεμάτων ή ανόδου των τιμών εξαιτίας
διεθνών κρίσεων. Η μείωση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων είναι επίσης
απαραίτητη προκειμένου να αναστραφεί η διαδικασία υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Στο μέλλον, θα πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα, όπως για παράδειγμα η
εξοικονόμηση ενέργειας με την πιο έξυπνη χρήση της, η ανάπτυξη εναλλακτικών
πηγών ενέργειας (κυρίως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη) και η
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί
κατά ένα πέμπτο έως το 2020 αν οι καταναλωτές αλλάξουν τις συνήθειές τους και αν
αξιοποιηθούν πλήρως οι τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης.
Γ. Πληρώνοντας για την Ευρώπη: ο προϋπολογισμός της ΕΕ
Για να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετήσιο
προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός
χρηματοδοτείται από τους λεγόμενους ιδίους πόρους της ΕΕ, οι οποίοι δεν μπορούν
να ξεπεράσουν ένα πόσο που αντιστοιχεί στο 1,24% του συνολικού μεικτού εθνικού
εισοδήματος όλων των κρατών μελών.
Αυτοί οι πόροι προέρχονται κυρίως από δασμούς που επιβάλλονται σε προϊόντα τα
οποία εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών
δασμών, ένα ποσοστό επί του ΦΠΑ που επιβάλλεται σε προϊόντα και υπηρεσίες σε
ολόκληρη την ΕΕ και συνεισφορές από τα κράτη μέλη ανάλογα με τον πλούτο που
τους αντιστοιχεί.
Κάθε ετήσιος προϋπολογισμός αποτελεί μέρος ενός επταετούς κύκλου
προϋπολογισμού γνωστού ως δημοσιονομικές προοπτικές. Οι δημοσιονομικές
προοπτικές συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτείται η ομόφωνη
έγκρισή τους από όλα τα κράτη μέλη καθώς και διαπραγμάτευση και συμφωνία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, ο
συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω περίοδο ανέρχεται στα 864,4
δισεκατομμύρια ευρώ.
Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι περιορισμοί μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το εμπόριο και τον
ελεύθερο ανταγωνισμό εξαλείφτηκαν σταδιακά, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το
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βιοτικό επίπεδο, δεν αποτελεί ακόμα ενιαίο οικονομικό χώρο, ορισμένοι τομείς της
οικονομίας (δημόσιες υπηρεσίες) υπόκεινται ακόμα σε εθνικούς νόμους. Οι χώρες της
ΕΕ είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τη φορολογία και την κοινωνική
πρόνοια. Η ενιαία αγορά ενισχύεται από πολλές σχετικές πολιτικές που έχει
εφαρμόσει η ΕΕ όλα αυτά τα χρόνια. Σκοπός των πολιτικών αυτών είναι να
διασφαλίσουν ότι η απελευθέρωση της αγοράς θα ωφελήσει όσο το δυνατό
περισσότερες επιχειρήσεις και καταναλωτές6.
2.5. Οι στόχοι της Ένωσης
Οι κύριοι στόχοι της Ένωσης είναι πλέον η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και
της ευημερίας των λαών της. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) είναι η προαγωγή της αρμονικής ανάπτυξης των
οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των κρατών μελών της, η συνεχής και
ισόρροπη επέκταση της οικονομίας, η αύξηση της σταθερότητας, η ανύψωση του
βιοτικού επιπέδου και η ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Για
την υλοποίηση των στόχων αυτών η ΕΟΚ προβλέπει την κατάργηση των δασμών,
των ποσοτικών περιορισμών και των άλλων μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος από
το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, την υιοθέτηση ενός κοινού εξωτερικού
δασμολογίου και μιας κοινής εμπορικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών, την
κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων, των υπηρεσιών
και των κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη μέλη, την υιοθέτηση κοινών πολιτικών στους
τομείς της γεωργίας και των μεταφορών, τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου
ανταγωνισμού στην κοινότητα, το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των
κρατών μελών και τη λήξη μέτρων για την αποφυγή ανισορροπιών στα ισοζύγια
εξωτερικών συναλλαγών και τέλος την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών στην έκταση που κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της κοινής
αγοράς.
Οι στόχοι της Ένωσης είναι η προώθηση ισόρροπης και σταθερής οικονομικής και
κοινωνικής προόδου μέσω της εγκαθίδρυσης της ενιαίας αγοράς, της ενίσχυσης της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της εγκαθίδρυσης της ΟΝΕ, η επιβεβαίωση
της ταυτότητας στη διεθνή σκηνή με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής για την ασφάλεια συμπεριλαμβανομένης της εν καιρώ διαμόρφωσης
μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία μπορεί σε δεδομένη στιγμή να οδηγήσει σε
κοινή άμυνα, η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των υπηκόων με τη
θέσπιση της ιθαγένειας της Ένωσης, η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη του
κοινοτικού κεκτημένου* (Σταθάτος, 2005).
6

http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_5/index_el.htm
*Το κοινοτικό κεκτημένο συνιστά το κοινό υπόβαθρο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που
συνδέει το σύνολο των κρατών μελών ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν λόγω κεκτημένο βρίσκεται σε
συνεχή εξέλιξη και περιλαμβάνει το περιεχόμενο, τις αρχές και τους πολιτικούς στόχους των
Συνθηκών, τη νομοθεσία που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή των Συνθηκών και τη νομολογία του
Δικαστηρίου, τις δηλώσεις και τα ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Ένωσης, τις
πράξεις που αφορούν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις πράξεις που έχουν
συναφθεί στο πλαίσιο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και τις διεθνείς συμφωνίες
που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα και εκείνες που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη μεταξύ
τους στον τομέα των δραστηριοτήτων της Ένωσης.
Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να διατηρήσει ακέραιο το κοινοτικό κεκτημένο και να το αναπτύξει.
Οι υποψήφιες χώρες οφείλουν να αποδεχτούν αυτό το κοινοτικό κεκτημένο προτού προσχωρήσουν
στην Ένωση. Οι παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο αποτελούν την εξαίρεση και είναι
περιορισμένης έκτασης. Για να μπουν στην Ένωση, οι υποψήφιες χώρες υποχρεούνται να
μεταφέρουν το κεκτημένο στις εθνικές νομοθεσίες τους και να το εφαρμόζουν από την ημερομηνία
της πραγματικής προσχώρησής τους.
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι στόχοι της Ένωσης καλύπτουν τόσο τους στόχους
που ανήκουν στην κοινότητα, όσο και τις πολιτικές και συνεργασίες.
Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθήσει την οικονομική και
κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και να επιτύχει ισόρροπη και
αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως με τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, με
την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και με την ίδρυση μιας
οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η οποία θα περιλάβει, εν καιρώ, ένα ενιαίο
νόμισμα, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως με την
εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής
πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, να ενισχύσει την
προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υπηκόων των κρατών μελών
της με τη θέσπιση της ιθαγένειας της Ένωσης, να διατηρήσει και αναπτύξει την
Ένωση ως χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα
μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, την
μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, να διατηρήσει
στο ακέραιο το κοινοτικό κεκτημένο και να το αναπτύξει με την προοπτική να
μελετηθεί κατά πόσον οι πολιτικές και οι μορφές συνεργασίας θα πρέπει να
αναθεωρηθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των
μηχανισμών και των οργάνων της Κοινότητας.
Στους εν λόγω γενικούς στόχους προστίθεται μια σειρά επιμέρους στόχων. Η
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και
ανόθευτος, η βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και
τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της
αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό
επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προαγωγή
της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, η καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και των διακρίσεων, η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και
κοινωνικής προστασίας, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, η προαγωγή της
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των
κρατών μελών. Επιπλέον, η Ένωση σέβεται την πολιτιστική και γλωσσική
πολυμορφία και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Όσον αφορά στην προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης στις
σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο παρακάτω γίνεται αναφορά στους στόχους, οι
οποίοι αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας καθώς και
τις σχετικές διατάξεις με τη συνεργασία για την ανάπτυξη:







την ειρήνη,
την ασφάλεια,
τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη,
την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών,
το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο,
την εξάλειψη της φτώχειας,
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την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων (και ιδίως των δικαιωμάτων του
παιδιού),
 την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου (το σεβασμό των αρχών του Καταστατικού
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών).


Το Σύνταγμα περιλαμβάνει ως νέο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του
παιδιού σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν όμως και πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις τις
οποίες πρέπει να τηρεί η Ένωση κατά την εφαρμογή του Συντάγματος. Πρόκειται
κυρίως για την ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, την καταπολέμηση
των διακρίσεων, τις απαιτήσεις τις σχετικές με την απασχόληση και την κοινωνική
πολιτική, την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών και τη
συνεκτίμηση του ιδιάζοντος χαρακτήρα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού
ενδιαφέροντος (Καπλάνης και Νανούση, 2005).
2.6. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη μεταξύ των πολιτών
Το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ένα
χειροπιαστό όφελος για τους απλούς ανθρώπους που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν
ελεύθερα χωρίς να υπόκεινται σε συνοριακούς ελέγχους. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία
εσωτερικής κυκλοφορίας θα πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένους ελέγχους στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η εμπορία
ανθρώπων και ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, η λαθρομετανάστευση και η
τρομοκρατία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται στους τομείς της αστυνόμευσης
και της δικαιοσύνης για μια πιο ασφαλή Ευρώπη.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζουν ελεύθερα οπουδήποτε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς φόβο καταδίωξης ή άσκησης βίας. Όμως, η διεθνής
εγκληματικότητα και η τρομοκρατία είναι σήμερα κάποια από τα φαινόμενα που
προκαλούν ανησυχία στους Ευρωπαίους.
Η συντονισμένη δράση στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
δεν είχε προβλεφθεί στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με
την πάροδο όμως του χρόνου έγινε σαφές ότι η ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να
σημαίνει ότι κάθε πολίτης, οπουδήποτε στην ΕΕ, θα έχει την ίδια προστασία και την
ίδια δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Έτσι σταδιακά άρχισε να δίδεται η
απαραίτητη προσοχή σε θέματα όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη με
τροποποιήσεις των αρχικών συνθηκών, δηλαδή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ) και της συνθήκης
του Άμστερνταμ.
Α. Ελεύθερη κυκλοφορία
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της ΕΕ δημιουργεί
προβλήματα ασφάλειας στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς δεν έχουν πλέον
τον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Για να αντισταθμιστεί αυτό,
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον,
καθώς την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ μπορούν να την
εκμεταλλεύονται και οι εγκληματίες, οι εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες και
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δικαστικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται για την καταπολέμηση του διασυνοριακού
εγκλήματος.
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε το 1985, όταν οι κυβερνήσεις του Βελγίου, της
Γαλλίας, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών υπέγραψαν
συμφωνία στην παραμεθόρια κωμόπολη του Λουξεμβούργου Σένγκεν. Συμφώνησαν
να καταργήσουν όλους τους ελέγχους προσώπων, 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 (βίζα). Με τον τρόπο αυτό δημιούργησαν ένα χώρο χωρίς
εσωτερικά σύνορα, που έγινε γνωστός ως χώρος Σένγκεν.
Η συμφωνία του Σένγκεν και το παράγωγο δίκαιο αποτέλεσαν στη συνέχεια
αναπόσπαστο κομμάτι των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ και ο χώρος Σένγκεν
σταδιακά επεκτάθηκε. Στο τέλος του 2007, όλα τα κράτη μέλη ανήκαν στον χώρο
Σένγκεν, εκτός της Βουλγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της
Κύπρου και της Ρουμανίας, καθώς και η Ισλανδία και η Νορβηγία, οι οποίες
εφαρμόζουν επίσης πλήρως τους κανόνες της συμφωνίας Σένγκεν.
Β. Πολιτική στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης
Η Ευρώπη είναι υπερήφανη για τη μακρόχρονη παράδοσή της να υποδέχεται
αλλοδαπούς και για τη παροχή ασύλου σε πρόσφυγες που τρέπονται σε φυγή εξαιτίας
κινδύνου ή διωγμού. Σήμερα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν το πιεστικό
ζήτημα πώς να χειριστούν την αύξηση του αριθμού των μεταναστών, νομίμων και
παρανόμων, σε μια περιοχή χωρίς εξωτερικά σύνορα.
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν να εναρμονίσουν τις νομοθεσίες τους έτσι ώστε
οι αιτήσεις παροχής ασύλου να είναι δυνατό να εξετάζονται σύμφωνα με ένα σύνολο
βασικών αρχών που θα αναγνωρίζονται αμοιβαία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το 1999, έθεσαν ως στόχο τη θέσπιση μιας κοινής διαδικασίας παροχής
ασύλου και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα
άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο. Εγκρίθηκαν ορισμένα τεχνικά μέτρα, όπως
τα ελάχιστα κριτήρια για την είσοδο των αιτούντων άσυλο και τη χορήγηση του
καθεστώτος πρόσφυγα.
Ιδρύθηκε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων με ετήσιο προϋπολογισμό 114
εκατομμύρια ευρώ. Ανεξάρτητα από αυτή τη συνεργασία ευρείας κλίμακας ανάμεσα
στις εθνικές κυβερνήσεις, υπάρχει ακόμα ανάγκη για μια πραγματική πολιτική
ασύλου και μετανάστευσης.
Γ. Καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας
Για να γίνει βιώσιμη μια πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, η ΕΕ πρέπει να
διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης του μεταναστευτικού κύματος που
να περιλαμβάνει ελέγχους στα εξωτερικά σύνορά της και αποτελεσματικά μέσα
πρόληψης της λαθρομετανάστευσης. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για την
καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που διατηρούν δίκτυα εμπορίας
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ανθρώπων και εκμεταλλεύονται ευάλωτες ανθρώπινες υπάρξεις, ιδίως γυναίκες και
παιδιά.
Το οργανωμένο έγκλημα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και συχνά χρησιμοποιεί
ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα για τις δραστηριότητές του. Η τρομοκρατία έδειξε
καθαρά ότι μπορεί να χτυπήσει, με μεγάλη βαρβαρότητα, σε οποιοδήποτε σημείο του
πλανήτη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το σύστημα πληροφόρησης
Σένγκεν. Πρόκειται για μια σύνθετη βάση δεδομένων που παρέχει στις αστυνομικές
και δικαστικές αρχές τη δυνατότητα να ανταλλάσουν πληροφορίες για άτομα για τα
οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ή αίτηση έκδοσης και για κλεμμένα
περιουσιακά στοιχεία όπως αυτοκίνητα ή έργα τέχνης.
Μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους σύλληψης εγκληματιών είναι η
παρακολούθηση της διακίνησης βρώμικου χρήματος. Για το λόγο αυτό, και για να
αποτραπεί η χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων, η ΕΕ έχει θεσπίσει
νομοθεσία που απαγορεύει το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Το σημαντικότερο βήμα που έγινε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συνεργασίας
μεταξύ των αστυνομικών αρχών ήταν η δημιουργία της Europol, ενός οργάνου της
ΕΕ που εδρεύει στη Χάγη και αποτελείται από αστυνομικούς και τελωνειακούς
υπαλλήλους. Ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα διεθνών εγκληματικών
δραστηριοτήτων. Μερικές από αυτές είναι διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο
κλεμμένων αυτοκινήτων, εμπόριο ανθρώπων και δίκτυα παράνομης μετανάστευσης,
σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, πορνογραφία, πλαστογραφία,
λαθρεμπόριο ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών, τρομοκρατία, ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος.
Δ. Προς έναν ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο
Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπάρχουν διάφορα δικαστικά συστήματα, το
καθένα εντός εθνικών συνόρων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί οι πολίτες της να
μοιράζονται μια κοινή έννοια δικαιοσύνης, το δικαστικό της σύστημα θα πρέπει να
διευκολύνει και όχι να δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών της.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρακτικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα είναι το
έργο της Eurojust, μιας κεντρικής συντονιστικής δομής που θεσπίστηκε στη Χάγη το
2003. Στόχος της είναι να βοηθήσει τις εθνικές ερευνητικές και διωκτικές αρχές να
συνεργαστούν στα πλαίσια εγκληματολογικών ερευνών στις οποίες συμμετέχουν
περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που ισχύει από
τον Ιανουάριο του 2004 προορίζεται να αντικαταστήσει τις χρονοβόρες διαδικασίες
έκδοσης.
Η διεθνής εγκληματικότητα και η τρομοκρατία ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για ποινικές
υποθέσεις, καθώς η συνεργασία ανάμεσα στα δικαστήρια των διαφόρων χωρών
μπορεί να παρακωλύεται από τη χρήση διαφορετικών ορισμών για συγκεκριμένες
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ποινικές πράξεις. Στόχος είναι να αποκτήσει η ΕΕ ένα κοινό νομικό πλαίσιο για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για να εξασφαλίσει στους πολίτες της ένα υψηλό
επίπεδο προστασίας και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.
Όσον αφορά το αστικό δίκαιο, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία με την οποία
διευκολύνεται η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις
όπως διαζύγια, χωρισμοί, επιμέλεια παιδιών προκειμένου οι αποφάσεις που
εκδίδονται σε μια χώρα να ισχύουν και στις άλλες. Η ΕΕ έχει εγκρίνει κοινές
διαδικασίες για απλοποίηση και επιτάχυνση του διακανονισμού διασυνοριακών
υποθέσεων για μικρές και αδιαφιλονίκητες αστικές διαφορές, όπως η είσπραξη χρεών
και η πτώχευση7.
2.7. Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν διάφορα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως:




Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που προτείνει τη νέα νομοθεσία, αλλά η
αρμοδιότητα για τη θέσπιση των νόμων εμπίπτει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί χωρίς τη σύμπραξη
άλλων οργάνων. Στη διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας συμμετέχουν και άλλα
θεσμικά όργανα.
Οι κύριες μορφές νομοθεσίας της ΕΕ είναι οι οδηγίες και οι κανονισμοί. Οι κανόνες
και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση θεσπίζονται από τις συνθήκες.
Κάθε πρόταση νέου ευρωπαϊκού νόμου βασίζεται σε συγκεκριμένο άρθρο της
συνθήκης, που αναφέρεται ως η νομική βάση της πρότασης. Αυτό καθορίζει ποια
νομοθετική διαδικασία πρέπει να εφαρμοσθεί. Οι τρεις κύριες διαδικασίες είναι η
συναπόφαση, η σύμφωνη γνώμη και η διαβούλευση.
Α. Συναπόφαση
Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν όσον αφορά
πρόταση νομοθετικής πράξης, η πρόταση δεν γίνεται νόμος. Η διαδικασία προβλέπει
δύο διαδοχικές αναγνώσεις σε κάθε θεσμικό όργανο. Αν επιτευχθεί συμφωνία κατά
τις αναγνώσεις αυτές, η πρόταση γίνεται νόμος. Διαφορετικά, υποβάλλεται σε
επιτροπή συνδιαλλαγής, η οποία αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων του
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία σ’ αυτή την επιτροπή
συνδιαλλαγής, το εγκεκριμένο κείμενο διαβιβάζεται πάλι στο Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο, έτσι ώστε να αποκτήσει τελικά ισχύ νόμου. Η συνδιαλλαγή γίνεται όλο
και πιο σπάνια. Πράγματι, οι περισσότεροι νόμοι που θεσπίζονται με τη διαδικασία
της συναπόφασης εγκρίνονται είτε κατά την πρώτη είτε κατά τη δεύτερη ανάγνωση
ως αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων8.

7
8

http://europa. eu/abc/12lessons/lesson_10/index_el.htm
http://europa.eu/institutions/decision-making/index_el.htm
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Οι τομείς που καλύπτονται από τη διαδικασία συναπόφασης είναι οι εξής:

























η απόρριψη λόγω ιθαγένειας,
το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν,
η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ,
η κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων,
το δικαίωμα εγκατάστασης,
η μεταφορά,
η εσωτερικής αγορά,
η απασχόληση,
η τελωνειακή συνεργασία,
η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,
η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες,
η εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
η εκπαίδευση,
η επαγγελματική κατάρτιση,
η κουλτούρα,
η υγεία,
η προστασία των καταναλωτών,
τα διευρωπαϊκά δίκτυα,
οι εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης,
η έρευνα,
το περιβάλλον,
η διαφάνεια,
η πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης,
οι στατιστικές (Delegation of the European Union, 2009).

Β. Σύμφωνη γνώμη
Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης, το Συμβούλιο οφείλει να λάβει τη
σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τη λήψη ορισμένων πολύ
σημαντικών αποφάσεων.
Η διαδικασία συμπίπτει με τη διαδικασία διαβούλευσης, αλλά το Κοινοβούλιο δεν
μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση, πρέπει είτε να την εγκρίνει είτε να την
απορρίψει. Για την έγκριση (σύμφωνη γνώμη) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των
ψηφισάντων.
Η διαδικασία σύμφωνης γνώμης χρησιμοποιείται κυρίως για συμφωνίες με άλλες
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών προσχώρησης νέων χωρών στην ΕΕ8.

8
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Οι τομείς που καλύπτονται από τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης είναι οι εξής:







τα ειδικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
η τροποποίηση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής,
η ενιαία εκλογική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ορισμένες διεθνείς συμφωνίες,
η προσχώρηση των νέων κρατών μελών (Delegation of the European Union,
2009).

Γ. Διαβούλευση
Η διαδικασία διαβούλευσης χρησιμοποιείται σε τομείς όπως η γεωργία, η φορολογία
και ο ανταγωνισμός. Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο ζητεί τη
γνώμη του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής των Περιφερειών.
Το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, να την απορρίψει ή
να ζητήσει τροποποιήσεις. Αν το Κοινοβούλιο ζητήσει τροποποιήσεις, η Επιτροπή
οφείλει να εξετάσει όλες τις αλλαγές που εισηγείται το Κοινοβούλιο. Εάν δεχθεί
κάποιες από αυτές, υποβάλλει στο Συμβούλιο ανάλογα τροποποιημένη πρόταση. Το
Συμβούλιο εξετάζει την τροποποιημένη πρόταση και ή την εγκρίνει ως έχει ή την
τροποποιεί περαιτέρω. Στην παρούσα διαδικασία, όπως και σε όλες τις άλλες, αν το
Συμβούλιο τροποποιήσει πρόταση της Επιτροπής, αυτό πρέπει να γίνει με ομόφωνη
απόφαση8.
Οι τομείς που καλύπτονται από τη διαδικασία διαβούλευσης είναι οι εξής:












η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις,
η αναθεώρηση των Συνθηκών,
οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πολιτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,
η ιθαγένεια της ΕΕ,
η γεωργία,
οι θεωρήσεις, το άσυλο, η μετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται με
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
οι μεταφορές (όπου είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ορισμένες
περιοχές),
οι κανόνες του ανταγωνισμού,
το φορολογικό καθεστώς,
η οικονομική πολιτική,
η «ενισχυμένη συνεργασία», δηλαδή η ρύθμιση που επιτρέπει σε ομάδα κρατών
μελών να συνεργαστούν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, ακόμη και αν οι άλλοι δεν
επιθυμούν να συμμετάσχουν ακόμη (Delegation of the European Union, 2009).

Σε ορισμένους τομείς, όπως η φορολογία, η απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι
ομόφωνη.

8
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2.8. Συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.8.1. Συνθήκη των Παρισίων
Η Συνθήκη των Παρισίων, υπεγράφη στις 18 Απριλίου 1951 μεταξύ έξι Ευρωπαϊκών
Χωρών, την τότε Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο
και το Λουξεμβούργο, αυτή η συνθήκη ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που στο μέλλον έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου του 1952 και έληξε ακριβώς 50 χρόνια μετά,
στις 23 Ιουλίου του 2002.
Ένας από τους σκοπούς της Συνθήκης ήταν η ειρήνη ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές
χώρες μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάποιες εχθρικές χώρες
κατά την διάρκεια του πολέμου τώρα μοιραζόντουσαν την παραγωγή άνθρακα και
χάλυβα, μερικά από τα στοιχεία τα οποία πολλές φορές ήταν λόγος πολέμου9.
2.8.2. Συνθήκες της Ρώμης
Οι Συνθήκες της Ρώμης είναι οι δύο συνθήκες με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ), από τις οποίες προήλθε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Υπεγράφησαν από
εκπροσώπους της Γαλλίας, της Δυτικής Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, του
Βελγίου και του Λουξεμβούργου, στις 25 Μαρτίου 1957 και τέθηκαν σε ισχύ την 1
Ιανουαρίου 1958.
Α. Η Συνθήκη ΕΟΚ
Η συνθήκη αυτή, συνέχεια της Συνθήκης των Παρισίων, προέβλεπε τη δημιουργία
μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την τελωνειακή Ένωση των προαναφερθέντων
κρατών. Τα θέματα αυτά είχαν τεθεί ήδη από τη διάσκεψη της Μασσαλίας, τον
Ιούνιο του 1955. Με τη συνθήκη αυτή επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικού
συμβουλευτικού οργάνου, με έδρα το Στρασβούργο και αποτελούμενο από 142 μέλη,
διοριζόμενα από τα κοινοβούλια των έξι κρατών, το οποίο το 1962 ονομάστηκε
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνθήκη τέθηκε επισήμως σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου
1958.
Με τη συνθήκη αυτήν προβλέπονταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς χωρίς
εσωτερικά σύνορα στη διακίνηση αγαθών που εξειδικεύεται με την ελευθερία
κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, την ελευθερία εγκατάστασης
εργαζομένων σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη και την απαγόρευση διακρίσεων
κατά φυσικών και νομικών προσώπων λόγω εθνικότητας από τις αρχές κάθε κράτους
μέλους.
Για την κοινή αγορά υπήρχε η πρόβλεψη της σταδιακής εφαρμογής της εντός 12
ετών, σε 3 διαδοχικές φάσεις. Η υιοθέτηση κοινής δασμολογικής πολιτικής, δηλαδή,
κατάργηση των δασμών και των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών της
Συνθήκης και εφαρμογή κοινού δασμολογίου για τα εξωτερικά σύνορα.

9
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Το 1968 σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνθήκης καταργήθηκαν μεταξύ των 6
χωρών μελών οι δασμοί για μια σειρά από προϊόντα:









Κανόνες προστασίας του ανταγωνισμού από καρτέλ, μονοπώλια και αθέμιτες
κρατικές ενισχύσεις (προστατευτισμό).
Κοινή Αγροτική Πολιτική, και εφαρμογή εναρμονισμένου συστήματος
υποστηρίξεώς της. Σε εφαρμογή αυτού του όρου προβλεπόταν η ίδρυση κοινού
γεωργικού ταμείου. Η εφαρμογή της υπήρξε από τους πρώτους στόχους των
χωρών μελών, έτσι ήδη από το 1962 εγκρίνεται κοινή τιμολογιακή πολιτική για
σειρά προϊόντων.
Κοινή Πολιτική Μεταφορών.
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων.
Ίδρυση Ευρωπαϊκού κοινωνικού κεφαλαίου ταμείου.
Συγκρότηση μονίμων οργάνων για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
Εξουσία των μονίμων οργάνων να θεσπίζουν κανόνες (οδηγίες και κανονισμούς,
το λεγόμενο παράγωγο δίκαιο), για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και
δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής έννομης τάξης, της κοινοτικής.

Β. Η Συνθήκη ατομικής ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ)
Με τη συνθήκη αυτή που υπεγράφη την ίδια μέρα προβλεπόταν η συνεργασία στον
τομέα της εκμετάλλευσης της ατομικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της παλαιότερης
συνθήκης για την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα, ετίθετο υπό κοινή εποπτεία η
παραγωγή ατομικής ενέργειας, του ισχυρότερου όπλου την εποχή εκείνη. Ενώ η
συμφωνία για τον άνθρακα χάλυβα είχε όριο τις 23 Ιουλίου 2002, η συνθήκη
ατομικής ενέργειας ήταν διαρκής. Με τη συνθήκη αυτήν προβλεπόταν η
συνδιαχείριση στην παραγωγή ατομικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών των
μελών και η πώληση των πλεονασμάτων στα κράτη μη μέλη. Στην πραγματικότητα
όμως η συνθήκη ατομικής ενέργειας δεν τέθηκε ποτέ σε πλήρη ισχύ και
υπερκαλύφθηκε από την ΕΟΚ, δεδομένου ότι εξ αρχής τα συμβούλιά τους
ταυτίζονταν10.
2.8.3. Συνθήκη Βρυξελλών
Η Συνθήκη Συγχώνευσης ήταν μια συνθήκη που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 8
Απριλίου του 1965, τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου του 1967 και έληξε μετά από
τριάντα χρόνια στις 2 Οκτωβρίου 1997. Με τη συνθήκη αυτήν συγχωνεύτηκαν
ορισμένα όργανα των τριών τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Άνθρακα και Χάλυβα, ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας).
Ιδρύθηκε έτσι μια κοινή Επιτροπή (η γνωστή Κομισιόν) και για τις τρεις Κοινότητες
και ένα κοινό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με κοινό προϋπολογισμό. Η
κοινή ονομασία Ευρωπαϊκές Κοινότητες θεωρείται ότι έχει την αφετηρία της σε
αυτήν τη συνθήκη. Η επίσημη ονομασία της ήταν Συνθήκη που ιδρύει ένα κοινό
Συμβούλιο και μια κοινή Επιτροπή για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Καταργήθηκε
από την Συνθήκη του Άμστερνταμ η οποία και την αντικατέστησε11.

10
11
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36

2.8.4. Συνθήκη του Μάαστριχτ
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επίσημα γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
θεωρείται σήμερα ίσως η σημαντικότερη και ιστορικότερη συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου και η δεύτερη ομοίως σε παγκόσμια κλίμακα μετά εκείνης της ίδρυσης του
ΟΗΕ. Ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ, στη παγκόσμια ιστορία παρόμοια συνθήκη με τόσο
πλούσιο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο που να
διατηρούσε ταυτόχρονα και το ισότιμο των μελών χωρών.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έλαβε το όνομα της πόλης Μάαστριχτ όταν εκεί στις 7
Φεβρουαρίου του 1992 και υπεγράφη. Τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες
συνθήκες12.
2.8.5. Συνθήκη του Άμστερνταμ
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ είναι το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης
που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τορίνο.
Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ στις 16 και 17 Ιουνίου του
1997 και στη συνέχεια υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου του 1997 από τους υπουργούς
Εξωτερικών των τότε 15 κρατών μελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1 Μαΐου του 1999. Η
συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποίησε ορισμένες διατάξεις της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, διατάξεις για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
ορισμένες συναφείς πράξεις. Στόχος των τροποποιήσεων αυτών ήταν η ενίσχυση των
οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, η ανάπτυξη Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών
οργάνων.
Με αυτή την συνθήκη η Ένωση έβαλε στόχο την δημιουργία αρχών και ευθυνών στα
πεδία της ΚΕΠΠΑ με την προσοχή της να επικεντρώνεται περισσότερο στην
παρουσίαση των αξιών της Ένωσης στον έξω κόσμο, στο να διασφαλίζει τα
συμφέροντα της Ένωσης και στο να μεταρρυθμίζει τις πράξεις της.
Η συνθήκη σύστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ύπατο εκπρόσωπο για εξωτερικά
θέματα της Ένωσης, ο οποίος μαζί με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
έδωσαν ένα καινούριο "πρόσωπο" στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στα
εξωτερικά ζητήματα. Με την συνθήκη του Άμστερνταμ οι αρμοδιότητες και οι
ευθύνες των κοινοτικών οργάνων αυξήθηκαν. Επίσης με την υπογραφή της συνθήκης
κατοχυρώνεται και η Συμφωνία Σένγκεν και εντάσσεται στο νομικό σύστημα της
Ένωσης (το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία παρέμειναν εκτός της συμφωνίας). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη συνθήκη μπορεί να χειρίζεται την μετανάστευση
συνθήκες ΕΕ και ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία με τις συνθήκες της Νίκαιας,
των Αθηνών και του Λουξεμβούργου13.

12
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2.8.6. Η Συνθήκη της Νίκαιας
Η συνθήκη της Νίκαιας, εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2000 στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Νίκαιας και υπεγράφη στις 26 Φεβρουαρίου 2001, τέθηκε σε ισχύ την
1η Φεβρουαρίου 2003. Αποτελεί καρπό της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που είχε
αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2000 με αντικείμενο την προσαρμογή του τρόπου
λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πριν από την προσχώρηση νέων
κρατών μελών.
Η συνθήκη της Νίκαιας προετοίμασε επομένως το έδαφος για την απαραίτητη
θεσμική μεταρρύθμιση ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις
χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Ορισμένες από τις διατάξεις της
προσαρμόστηκαν με τη συνθήκη προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών, η
οποία υπεγράφη τον Απρίλιο του 2003 στην Αθήνα, και τη συνθήκη του
Λουξεμβούργου για την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η οποία
υπεγράφη τον Απρίλιο του 2005. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, ημερομηνία κατά την
οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία διεύρυνση, θεμέλιοι λίθοι της Ένωσης είναι οι
συνθήκες ΕΕ και ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία με τις συνθήκες της Νίκαιας,
των Αθηνών και του Λουξεμβούργου.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε η συνθήκη της Νίκαιας αφορούν τον περιορισμό
του μεγέθους και τη σύνθεση της Επιτροπής, την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας,
τη στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο Υπουργών και την απλούστευση του
μηχανισμού της ενισχυμένης συνεργασίας. Η «Δήλωση για το μέλλον της Ένωσης»
που προσαρτήθηκε στην εν λόγω συνθήκη καθορίζει τα επόμενα βήματα προς την
εμβάθυνση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε η συνθήκη της Νίκαιας να
αποτελεί απλώς ένα στάδιο αυτής της πορείας (Lehmann, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
3.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους. Το Κοινοβούλιο δημιουργήθηκε
τη δεκαετία του 1950 με τις ιδρυτικές συνθήκες και από το 1979 τα μέλη του
εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες που εκπροσωπούν.
Οι εκλογές διεξάγονται ανά πενταετία. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε
Ευρωπαίος πολίτης, σε οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ και αν κατοικεί. Έτσι, το
Κοινοβούλιο εκφράζει τη δημοκρατική βούληση των 500 εκατομμυρίων περίπου
πολιτών της Ένωσης και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους στις συζητήσεις με τα
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι πιο πρόσφατες εκλογές πραγματοποιήθηκαν τον
Ιούνιο 2009. Το σημερινό Κοινοβούλιο αριθμεί 736 μέλη από όλες τις 27 χώρες της
ΕΕ.
3.1.1. Πού εδρεύει το Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις τόπους εργασίας, Βρυξέλλες (Βέλγιο),
Λουξεμβούργο και Στρασβούργο (Γαλλία). Στο Λουξεμβούργο είναι εγκατεστημένες
οι διοικητικές υπηρεσίες (η Γενική Γραμματεία). Οι συνεδριάσεις όλου του
Κοινοβουλίου, γνωστές ως «σύνοδοι ολομέλειας», πραγματοποιούνται στο
Στρασβούργο και ενίοτε στις Βρυξέλλες. Συνεδριάσεις των επιτροπών του
Κοινοβουλίου πραγματοποιούνται επίσης στις Βρυξέλλες.
3.1.2. Τι κάνει το Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγει τις εργασίες του στη Γαλλία, στο Βέλγιο και
στο Λουξεμβούργο. Οι κύριες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου είναι τρεις:
1. Θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων, από κοινού με το Συμβούλιο σε πολλούς τομείς
πολιτικής. Το γεγονός ότι το ΕΚ εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες αποτελεί ένα
από τα στοιχεία που εγγυώνται τη δημοκρατική νομιμότητα της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
2. Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο επί όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και
ιδίως επί της Επιτροπής. Έχει την εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει το διορισμό
των Επιτρόπων, καθώς και να κάνει δεκτή πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής
συλλογικά.
3. Η δύναμη του χρήματος. Το Κοινοβούλιο μοιράζεται με το Συμβούλιο την εξουσία
σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεπώς μπορεί να επηρεάζει τις
δαπάνες της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εγκρίνει ή απορρίπτει τον
προϋπολογισμό στο σύνολό του. Οι τρεις αυτοί ρόλοι περιγράφονται
λεπτομερέστερα στη συνέχεια.
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1. Θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων
Η συνηθέστερη διαδικασία για την έγκριση (δηλ. τη θέσπιση) ευρωπαϊκής
νομοθεσίας είναι η συναπόφαση. Η εν λόγω διαδικασία τοποθετεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση και εφαρμόζεται για τη θέσπιση
νομοθεσίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.
Σε ορισμένους τομείς (για παράδειγμα γεωργία, οικονομική πολιτική, θεωρήσεις και
μετανάστευση) μόνο το Συμβούλιο νομοθετεί, αλλά πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του
Κοινοβουλίου. Επιπλέον, η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου απαιτείται για
ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την προσχώρηση νέων
χωρών στην Ένωση.
Το Κοινοβούλιο κινεί επίσης τη διαδικασία θέσπισης νέας νομοθεσίας εξετάζοντας το
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, μελετώντας ποιοι νέοι νόμοι θα ήταν
σκόπιμο να θεσπιστούν και ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις.
Οι σύνοδοι της ολομέλειας, στις οποίες παρευρίσκονται όλοι οι βουλευτές,
πραγματοποιούνται συνήθως στο Στρασβούργο (μια εβδομάδα το μήνα) και καμία
φορά στις Βρυξέλλες (δύο ημέρες).
2. Δημοκρατικός έλεγχος
Το Κοινοβούλιο ασκεί δημοκρατικό έλεγχο επί των υπολοίπων ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων με διάφορους τρόπους.
Όταν μια νέα Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα, τα μέλη της ορίζονται από τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης αλλά δεν μπορούν να διοριστούν χωρίς
την έγκριση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο καλεί σε ακρόαση κάθε μέλος της
Επιτροπής χωριστά, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού Προέδρου της
Επιτροπής, και στη συνέχεια αποφασίζει με ψηφοφορία εάν θα εγκρίνει την Επιτροπή
ως σύνολο.
Καθόλη τη διάρκεια της θητείας της, η Επιτροπή παραμένει πολιτικά υπόλογη στο
Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να εγκρίνει πρόταση μομφής ζητώντας τη συλλογική
παραίτηση της Επιτροπής.
Γενικότερα, το Κοινοβούλιο ασκεί έλεγχο εξετάζοντας τακτικά εκθέσεις που
υποβάλλει η Επιτροπή (την ετήσια γενική έκθεση, εκθέσεις για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού κλπ). Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές υποβάλλουν τακτικά ερωτήσεις
προς την Επιτροπή, τις οποίες οι Επίτροποι υποχρεούνται νομικά να απαντήσουν.
Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης το έργο του Συμβουλίου, οι βουλευτές του
υποβάλλουν τακτικά γραπτές και προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, ενώ ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου παρευρίσκεται στις συνόδους της ολομέλειας και
συμμετέχει σε σημαντικές συζητήσεις.
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Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο μέσω της εξέτασης
αναφορών που του υποβάλλουν πολίτες και της σύστασης προσωρινών εξεταστικών
επιτροπών.
Τέλος, το Κοινοβούλιο συμμετέχει σε όλες τις συνόδους κορυφής της Ένωσης (τις
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Κατά την έναρξη κάθε συνόδου
κορυφής, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου καλείται να διατυπώσει τις απόψεις και τις
ανησυχίες του Κοινοβουλίου για επίκαιρα ζητήματα και για θέματα της ημερήσιας
διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
3. Η δύναμη του χρήματος
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης αποφασίζεται από κοινού από το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο, σε δύο διαδοχικές αναγνώσεις,
συζητά τον προϋπολογισμό ο οποίος δεν θεωρείται οριστικώς εγκριθείς πριν
υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
Η επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου παρακολουθεί την
εκτέλεση του προϋπολογισμού και, κάθε χρόνο, το Κοινοβούλιο αποφασίζει αν θα
εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους
από την Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία έγκρισης είναι γνωστή με τον όρο
«απαλλαγή».
3.1.3. Πώς οργανώνονται οι εργασίες του Κοινοβουλίου
Οι εργασίες του Κοινοβουλίου διαιρούνται σε δύο κύρια στάδια:
Προετοιμασία για τη σύνοδο της ολομέλειας. Πραγματοποιείται από τους
βουλευτές στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ειδικεύονται σε
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης. Τα προς εξέταση θέματα
συζητούνται και από τις πολιτικές ομάδες.
 Η ίδια η σύνοδος της ολομέλειας. Οι σύνοδοι ολομέλειας κανονικά
πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο και ενίοτε στις Βρυξέλλες. Στις συνόδους
αυτές, το Κοινοβούλιο εξετάζει την προτεινόμενη νομοθεσία και θέτει σε
ψηφοφορία τροπολογίες, πριν καταλήξει σε απόφαση για το κείμενο στο σύνολό
του.


Η ημερήσια διάταξη μπορεί να περιλαμβάνει ανακοινώσεις του Συμβουλίου ή της
Επιτροπής ή ερωτήσεις σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή
στον κόσμο ευρύτερα14.

14

http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_el.htm

41

3.2. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπροσωπεί τα κράτη μέλη και στις συνεδριάσεις του παρευρίσκεται ένας υπουργός
από κάθε κυβέρνηση κράτους μέλους της Ένωσης.
Το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο συστήθηκε από τις ιδρυτικές
συνθήκες τη δεκαετία του 1950. Εκπροσωπεί τα κράτη μέλη και στις συνεδριάσεις
του παρευρίσκεται ένας υπουργός από κάθε κυβέρνηση κράτους μέλους της Ένωσης.
Το ποιος υπουργός παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση εξαρτάται από τα υπό
συζήτηση θέματα. Αν, για παράδειγμα, το Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει
περιβαλλοντικά ζητήματα, στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται ο Υπουργός
Περιβάλλοντος κάθε χώρας της Ένωσης και το Συμβούλιο θα χαρακτηρίζεται
Συμβούλιο Περιβάλλοντος.
Οι σχέσεις της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο συζητούνται στο Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Αλλά το Συμβούλιο στη συγκεκριμένη
σύνθεσή του έχει και την ευρύτερη ευθύνη για γενικά θέματα πολιτικής, συνεπώς στις
συνεδριάσεις του παρευρίσκεται οποιοσδήποτε υπουργός ή υφυπουργός επιλέξει
κάθε κυβέρνηση.
Συνολικά, το Συμβούλιο συνεδριάζει υπό εννέα διαφορετικές συνθέσεις:










Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις.
Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις (ECOFIN).
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (ΔΕΥ).
Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και καταναλωτές.
Ανταγωνιστικότητα.
Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια.
Γεωργία και αλιεία.
Περιβάλλον.
Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός.

Κάθε υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένος να
αναλαμβάνει δεσμεύσεις εξ’ονόματος της κυβέρνησής του. Με άλλα λόγια, η
υπογραφή του υπουργού ισοδυναμεί με υπογραφή ολόκληρης της κυβέρνησης.
Επιπλέον, κάθε υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο είναι υπεύθυνος ενώπιον
του εθνικού κοινοβουλίου του και των πολιτών τους οποίους αντιπροσωπεύει το
κοινοβούλιο, πράγμα που εξασφαλίζει τη δημοκρατική νομιμότητα των αποφάσεων
του Συμβουλίου.
Το ανώτερο τέσσερις φορές κάθε χρόνο οι πρόεδροι και/ή οι πρωθυπουργοί των
κρατών μελών, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεδριάζουν ως το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις εν λόγω συνεδριάσεις Κορυφής καθορίζεται η γενική
πολιτική της Ένωσης και ρυθμίζονται θέματα που δεν ήταν δυνατό να διευθετηθούν
σε χαμηλότερο επίπεδο (δηλαδή από τους υπουργούς στις κανονικές συνεδριάσεις
του Συμβουλίου). Δεδομένης της σημασίας τους, οι συζητήσεις του Ευρωπαϊκού
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Συμβουλίου συνεχίζονται συχνά μέχρι αργά τη νύχτα και προσελκύουν ιδιαίτερα το
ενδιαφέρον των ΜΜΕ.
3.2.1. Τι κάνει το Συμβούλιο
1. Θεσπίζει ευρωπαϊκούς νόμους, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
πολλούς τομείς πολιτικής.
2. Συντονίζει τη γενική οικονομική πολιτική των κρατών μελών.
3. Συνομολογεί διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και ενός ή περισσοτέρων
κρατών ή διεθνών οργανισμών.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
5. Αναπτύσσει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ένωσης,
βάσει γενικών προσανατολισμών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
6. Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών και αστυνομικών
αρχών σε ποινικές υποθέσεις.
Οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες αυτές αφορούν τον κοινοτικό τομέα δηλ.
τομείς δραστηριότητας όπου τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να εκχωρήσουν την
κυριαρχία τους και να αναθέσουν εξουσίες λήψης αποφάσεων στα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα. Ο τομέας αυτός αποτελεί τον πρώτο «πυλώνα» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εντούτοις, οι τελευταίες δύο αρμοδιότητες αφορούν κατά μέγα μέρος τομείς
στους οποίους τα κράτη μέλη δεν έχουν εκχωρήσει τις εξουσίες τους, αλλά απλώς
συνεργάζονται Αυτό αποκαλείται «διακυβερνητική συνεργασία» και καλύπτει τον
δεύτερο και τον τρίτο «πυλώνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο του Συμβουλίου
περιγράφεται λεπτομερέστερα στη συνέχεια.
1.Νομοθεσία
Μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εκδίδεται από το Συμβούλιο και το
Κοινοβούλιο από κοινού. Κατά κανόνα, το Συμβούλιο ενεργεί μόνον κατόπιν
πρότασης της Επιτροπής, ενώ η Επιτροπή φυσιολογικά είναι υπεύθυνη να
εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αφής στιγμής εκδοθεί, εφαρμόζεται σωστά.
2. Συντονισμός της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών
Οι χώρες της Ένωσης έχουν αποφασίσει ότι επιθυμούν μια γενική οικονομική
πολιτική που να βασίζεται σε στενό συντονισμό μεταξύ των εθνικών οικονομικών
πολιτικών τους. Ο συντονισμός αυτός εξασφαλίζεται από τους υπουργούς οικονομίας
και οικονομικών που αποτελούν συλλογικά το Συμβούλιο Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN).
Οι χώρες της Ένωσης επιθυμούν επίσης να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα καθώς και τα
συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας. Μολονότι κάθε χώρα της Ένωσης
είναι υπεύθυνη για την πολιτική της στους τομείς αυτούς, οι χώρες της Ένωσης
μπορούν να καθορίσουν κοινούς στόχους και να διδαχθούν η μία από την εμπειρία
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της άλλης για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η εν λόγω
διαδικασία αποκαλείται «ανοικτή μέθοδος συντονισμού», και λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο του Συμβουλίου.
3. Σύναψη διεθνών συμφωνιών
Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο συνομολογεί (δηλ. υπογράφει επισήμως) διάφορες
συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ή διεθνών
οργανισμών. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να καλύπτουν ευρείς τομείς, όπως το
εμπόριο, η συνεργασία και η ανάπτυξη ή να αφορούν ειδικά θέματα όπως η
κλωστοϋφαντουργία, η αλιεία, οι επιστήμες και η τεχνολογία, οι μεταφορές κλπ.
Επιπλέον, το Συμβούλιο συνομολογεί συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών της
Ένωσης σε τομείς όπως η φορολογία, το εταιρικό δίκαιο ή η προξενική προστασία.
Οι συμβάσεις μπορούν να αφορούν επίσης τη συνεργασία για θέματα ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης.
4. Έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης εγκρίνεται από κοινού από το Συμβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Αλλά η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και η
άμυνα είναι ζητήματα τα οποία παραμένουν υπό τον ανεξάρτητο έλεγχο των κρατών
μελών. Τα κράτη μέλη δεν έχουν εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία τους στους τομείς
αυτούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι περιορισμένος. Εντούτοις, οι χώρες της Ένωσης μπορούν να
κερδίσουν πολλά αν συνεργαστούν στους τομείς αυτούς, ενώ το κύριο βήμα γι' αυτή
τη διακυβερνητική συνεργασία είναι το Συμβούλιο.
Για να είναι σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικότερα στις διεθνείς κρίσεις, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μια Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης. Δεν πρόκειται για
έναν ευρωπαϊκό στρατό. Το προσωπικό της συνεχίζει να ανήκει στις εθνικές ένοπλες
δυνάμεις και να τελεί υπό εθνική διοίκηση, ενώ ο ρόλος της περιορίζεται στην
εκπλήρωση ανθρωπιστικών ή ειρηνευτικών καθηκόντων και άλλων επιχειρήσεων
διάσωσης και αντιμετώπισης κρίσεων. Το 2003, για παράδειγμα, η Ένωση διεξήγαγε
στρατιωτική επιχείρηση (με κωδικό όνομα Άρτεμις) στη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, και το 2004 άρχισε ειρηνευτική επιχείρηση (κωδικό όνομα Αλθαία) στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
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Στις επιχειρήσεις αυτές το Συμβούλιο επικουρείται από :




Την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.
Τη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελείται από στρατιωτικούς
εμπειρογνώμονες αποσπασμένους στη Γραμματεία του Συμβουλίου από τα κράτη
μέλη.

6. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
Οι πολίτες της Ένωσης είναι ελεύθεροι να εγκατασταθούν και να εργασθούν σε
οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης που θα επιλέξουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
έχουν ισότιμη πρόσβαση στην πολιτική δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Για το λόγο αυτό τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να συνεργαστούν ώστε, για
παράδειγμα, μια δικαστική απόφαση που εκδίδεται σε χώρα της Ένωσης για υπόθεση
διαζυγίου ή επιμέλειας παιδιού να αναγνωρίζεται σε όλες τις άλλες χώρες της
Ένωσης.
Η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση είναι προς μεγάλο όφελος των νομοταγών
πολιτών, αλλά μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ μέρους
των διεθνών εγκληματιών και τρομοκρατών. Η αντιμετώπιση του διασυνοριακού
εγκλήματος απαιτεί τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων,
των αστυνομικών δυνάμεων, των τελωνειακών υπαλλήλων και των αρχών
μετανάστευσης όλων των χωρών της Ένωσης.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, για παράδειγμα ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης
αστυνομεύονται αποτελεσματικά, οι τελωνειακές και οι αστυνομικές αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις κινήσεις υπόπτων για λαθρεμπόριο
ναρκωτικών ή διακίνηση ανθρώπων και οι αιτήσεις ασύλου αξιολογούνται και
διεκπεραιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να αποτραπεί
το φαινόμενο της αναζήτησης ασύλου.
Των θεμάτων αυτών επιλαμβάνεται το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων, δηλαδή οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Στόχος είναι να
δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός των
συνόρων της Ένωσης.
3.2.2. Πώς οργανώνονται οι εργασίες του Συμβουλίου
Κάθε κράτος μέλος της Ένωσης διαθέτει στις Βρυξέλλες μια μόνιμη ομάδα
(αντιπροσωπεία) που το εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά του
στο επίπεδο της Ένωσης. Ο επικεφαλής κάθε αντιπροσωπείας είναι στην ουσία ο
πρέσβης της χώρας του στην Ένωση. Αυτοί οι πρέσβεις (γνωστοί ως μόνιμοι
αντιπρόσωποι) συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Μονίμων
Αντιπροσώπων (ΕΜΑ). Η επιτροπή αυτή έχει ως έργο την προετοιμασία των
εργασιών του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς, εκτός από το γεωργικό, με τον οποίο
ασχολείται η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας. Η ΕΜΑ επικουρείται από μια σειρά ομάδων
εργασίας τις οποίες απαρτίζουν στελέχη των εθνικών διοικήσεων.
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Α. Η Γενική Γραμματεία
Η Προεδρία επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία, η οποία ασχολείται με την
προετοιμασία και την ομαλή λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου σε όλα τα
επίπεδα. Το 2004, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου επαναδιορίστηκε ο κ. Javier
Solana. Ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί επίσης ύπατο εκπρόσωπο για την κοινή
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), και με αυτή την ιδιότητα
συμμετέχει στο συντονισμό της δράσης της Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή. Με
βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, ο ύπατος εκπρόσωπος θα αντικατασταθεί από έναν
υπουργό εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρείται
από αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργανωτική
διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας.
Β. Αριθμός ψήφων ανά χώρα
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με ψηφοφορία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
πληθυσμός μιας χώρας, τόσο περισσότερες ψήφους διαθέτει, αλλά οι αριθμοί
σταθμίζονται υπέρ των χωρών με τον μικρότερο πληθυσμό.
Γ. Λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία
Σε ορισμένους πολύ ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφαλείας, η φορολογία καθώς και η πολιτική στους τομείς του ασύλου και
της μετανάστευσης, οι αποφάσεις του Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνονται με
ομοφωνία. Με άλλα λόγια, στους τομείς αυτούς, κάθε κράτος μέλος διαθέτει
δικαίωμα βέτο. Αντίθετα, όσον αφορά τα περισσότερα ζητήματα, το Συμβούλιο
λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία.
Ειδική πλειοψηφία επιτυγχάνεται:


Εάν υπάρξει έγκριση από την πλειοψηφία των κρατών μελών (σε ορισμένες
περιπτώσεις από την πλειοψηφία των δύο τρίτων).



Εάν ληφθούν τουλάχιστον 255 θετικές ψήφοι, πράγμα που αντιστοιχεί στο 73,9%
του συνόλου.

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να επιβεβαιωθεί ότι οι θετικές ψήφοι
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αν
διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, η απόφαση δεν εγκρίνεται.
3.2.3. Η Προεδρία του Συμβουλίου
Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος μέλος για
περίοδο έξι μηνών. Με άλλα λόγια, κάθε κράτος μέλος της Ένωσης αναλαμβάνει
διαδοχικά την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και προεδρεύει όλων των
συνεδριάσεων επί ένα εξάμηνο, προωθώντας τις νομοθετικές και πολιτικές αποφάσεις
και διαπραγματευόμενο συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των κρατών μελών.
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Αν, για παράδειγμα, το πρώτο εξάμηνο του 2011, προβλέπεται να συγκληθεί το
Συμβούλιο Περιβάλλοντος, θα προεδρεύεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος της
Ουγγαρίας, εφόσον την Προεδρία του Συμβουλίου θα ασκεί την εποχή εκείνη η
Ουγγαρία15.
3.3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ρόλος της είναι να
εκπροσωπεί και να υποστηρίζει τα συμφέροντα του συνόλου της Ένωσης. Συντάσσει
προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Η Επιτροπή αποτελεί επίσης το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, με άλλα λόγια είναι
υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τις υποθέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζοντας τις πολιτικές της, εκτελώντας τα προγράμματά
της και διαθέτοντας τα κονδύλιά της. Όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήθηκε τη δεκαετία του 1950 με τις ιδρυτικές συνθήκες της
Ένωσης.
3.3.1. Ποια είναι η Επιτροπή
Η Επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη άνδρες και γυναίκες, ένα από κάθε χώρα της
ΕΕ. Ο όρος Επιτροπή χρησιμοποιείται με δύο έννοιες. Πρώτο, αναφέρεται στην
ομάδα ανδρών και γυναικών (ένα μέλος από κάθε χώρα της Ένωσης) που διορίζονται
για να διοικούν το όργανο και να λαμβάνουν τις αποφάσεις του. Δεύτερο, ο όρος
Επιτροπή αναφέρεται στο ίδιο το θεσμικό όργανο και στο προσωπικό του.
Τα μέλη της Επιτροπής αποκαλούνται ανεπισήμως Επίτροποι. Όλοι κατείχαν
παλαιότερα πολιτικές θέσεις στις χώρες καταγωγής τους και πολλοί από αυτούς έχουν
ασκήσει υπουργικά καθήκοντα, αλλά ως μέλη της Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά
τους προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης και δεν δέχονται υποδείξεις από τις
εθνικές κυβερνήσεις.
Η νέα Επιτροπή διορίζεται για περίοδο πέντε ετών, έξι μήνες μετά τις εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών ορίζουν με κοινή συμφωνία την
προσωπικότητα που προτίθενται να διορίσουν ως νέο πρόεδρο της Επιτροπής.
 Ο ορισθείς πρόεδρος της Επιτροπής εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.
 Ο ορισθείς πρόεδρος της Επιτροπής, σε συμφωνία με τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών, επιλέγει τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.


15

http://europa.eu/institutions/inst/council/index_el.htm
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Το Συμβούλιο εγκρίνει τον πίνακα υποψηφίων αποφασίζοντας με ειδική
πλειοψηφία και στη συνέχεια την υποβάλλει για έγκριση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
 Κάθε υποψήφιος καλείται σε ακρόαση από το Κοινοβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί
στη συνέχεια για το "σώμα" των επιτρόπων.
 Η νέα Επιτροπή διορίζεται οριστικά από το Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με
ειδική πλειοψηφία, μετά την ψήφο έγκρισης του Κοινοβουλίου.


Η Επιτροπή είναι πολιτικά υπόλογη στο Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να την
εξαναγκάσει σε παραίτηση αν κάνει δεκτή πρόταση μομφής. Κάθε μέλος της
Επιτροπής υποχρεούται σε παραίτηση εάν του το ζητήσει ο Πρόεδρος, εφόσον
συμφωνούν οι άλλοι Επίτροποι.
Η Επιτροπή συμμετέχει σε όλες τις συνόδους του Κοινοβουλίου, για να διευκρινίζει
και να δικαιολογεί τις πολιτικές της, ενώ επίσης απαντά τακτικά σε προφορικές και
γραπτές ερωτήσεις βουλευτών.
Η καθημερινή εργασία της Επιτροπής διεκπεραιώνεται από το διοικητικό προσωπικό
της, εμπειρογνώμονες, μεταφραστές, διερμηνείς και προσωπικό γραμματείας. Αυτοί
οι Ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι περίπου 23.000, αριθμός που μπορεί να
μοιάζει μεγάλος, αλλά είναι στην πραγματικότητα μικρότερος από τον αριθμό
υπαλλήλων που απασχολούν τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια μεσαίου μεγέθους
πόλεων της Ευρώπης.
3.3.2. Πού εδρεύει η Επιτροπή
Η Επιτροπή εδρεύει στις Βρυξέλλες, αλλά διατηρεί γραφεία και στο Λουξεμβούργο,
αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της Ένωσης και σε πολλές πρωτεύουσες
ολόκληρου του κόσμου.
3.3.3. Τι κάνει η Επιτροπή
Οι κύριες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τέσσερις:
1.
2.
3.
4.

Προτείνει νομοθεσία στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Διαχειρίζεται και εκτελεί τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο (από κοινού με το Δικαστήριο).
Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή, για παράδειγμα
διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και
τρίτων χωρών.
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1. Προτάσεις νέας νομοθεσίας
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή είναι η μόνη
υπεύθυνη για την εκπόνηση προτάσεων νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τις οποίες
υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να
αποβλέπουν στην προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της, και
όχι των συμφερόντων συγκεκριμένων χωρών ή κλάδων της οικονομίας.
Πριν εκπονήσει κάποια πρόταση, η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις νέες καταστάσεις
και τα νέα προβλήματα που έχουν εμφανισθεί στην Ευρώπη ώστε να εξετάσει αν η
θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή
τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή είναι σε συνεχή επαφή με ευρύ
φάσμα ομάδων συμφερόντων και με δύο συμβουλευτικά όργανα, συγκεκριμένα με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ζητά
επίσης τη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων.
Η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη δράσης στο επίπεδο της Ένωσης μόνον αν κρίνει
ότι ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικότερα με την ανάληψη
εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής δράσης. Αυτή η αρχή αντιμετώπισης των
ζητημάτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο καλείται αρχή της επικουρικότητας.
Αν, εντούτοις, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται να θεσπιστεί
ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκπονεί μια πρόταση η οποία πιστεύει ότι αποτελεί
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και θα ικανοποιήσει το ευρύτερο
δυνατό φάσμα συμφερόντων. Για να εξασφαλίσει την ορθότητα των τεχνικών
λεπτομερειών η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες, μέσω των διαφόρων
επιτροπών και ομάδων της.
2. Εκτέλεση των πολιτικών και του προϋπολογισμού της Ένωσης
Ως το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση
και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι περισσότερες δαπάνες
πραγματοποιούνται από τις εθνικές και τοπικές αρχές, αλλά η Επιτροπή είναι
υπεύθυνη για την επίβλεψή τους, υπό το άγρυπνο μάτι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στόχος και των δύο οργάνων είναι να εξασφαλίζουν χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί στην Επιτροπή απαλλαγή για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού μόνον αν η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
είναι θετική.
Η Επιτροπή επίσης διαχειρίζεται τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως την κοινή γεωργική πολιτική. Ένα άλλο
παράδειγμα είναι η πολιτική ανταγωνισμού, όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να
επιτρέπει ή να απαγορεύει συγχωνεύσεις μεταξύ εταιριών. Η Επιτροπή πρέπει επίσης
να εξασφαλίζει ότι οι χώρες της Ένωσης δεν επιδοτούν τις βιομηχανίες τους με τρόπο
που συνεπάγεται νόθευση του ανταγωνισμού.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή κυμαίνονται από τα
προγράμματα «Interreg» και «Urban» (για την ίδρυση διαμεθοριακών εταιρικών
σχέσεων μεταξύ περιφερειών και την παροχή βοήθειας για την αναζωογόνηση
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αστικών περιοχών σε κρίση) έως το πρόγραμμα «Erasmus» για ανταλλαγές
σπουδαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
3. Επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Η Επιτροπή ενεργεί ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών». Αυτό σημαίνει ότι η
Επιτροπή, μαζί με το Δικαστήριο, είναι αρμόδια να εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή
νομοθεσία εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα κράτη μέλη. Αν διαπιστώσει ότι μια χώρα της
Ένωσης δεν εφαρμόζει έναν ευρωπαϊκό νόμο και συνεπώς δεν τηρεί τις έννομες
υποχρεώσεις της, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης.
Πρώτα, κινεί μια νομική διαδικασία που ονομάζεται «διαδικασία επί παραβάσει»:
αποστέλλει στην οικεία κυβέρνηση επίσημη επιστολή όπου αναφέρονται οι λόγοι για
τους οποίους η Επιτροπή πιστεύει ότι η συγκεκριμένη χώρα παραβιάζει την
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τάσσεται προθεσμία για την αποστολή λεπτομερούς
απάντησης στην Επιτροπή. Αν η κατάσταση δεν διορθωθεί με τη διαδικασία αυτή, η
Επιτροπή πρέπει στη συνέχεια να προσφύγει στο Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να
επιβάλλει χρηματικές ποινές. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για τα
κράτη μέλη και για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.
4. Εκπροσώπηση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή
σκηνή. Επιτρέπει στα 15 κράτη μέλη να μιλούν με μια φωνή σε διεθνή φόρα όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.
Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών εξ’
ονόματος της Ένωσης. Παράδειγμα μιας τέτοιας συμφωνίας είναι η Συμφωνία του
Κοτονού*, η οποία θέτει τους όρους μιας σημαντικής εταιρικής σχέσης βοήθειας και
εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και αναπτυσσομένων χωρών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού16.

16

http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12101_el.htm
*Η συμφωνία του Κοτονού, υπογράφτηκε στις 23 Ιουνίου 2000, για 20 έτη και αναθεωρήθηκε για
πρώτη φορά το 2005. Στηρίζεται σε τριαντάχρονη πείρα και έχει ως στόχο τη μείωση και
μακροπρόθεσμα την εξάλειψη της φτώχειας και την προοδευτική ενσωμάτωση των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην παγκόσμια οικονομία, τηρουμένων πάντα
των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και επιπλέον να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια των
χωρών αυτών και να προωθήσει ένα σταθερό και δημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον.
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3.3.4. Πώς οργανώνονται οι εργασίες της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος Επίτροπος θα είναι
αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής και ανακατανέμει αυτές τις αρμοδιότητες (εφόσον
απαιτείται) κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής.
Η Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Τετάρτες στις
Βρυξέλλες. Κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζεται από τον Επίτροπο που
είναι αρμόδιος για τον αντίστοιχο τομέα πολιτικής και το σώμα των Επιτρόπων
αποφασίζει συλλογικά.
Το προσωπικό της Επιτροπής είναι οργανωμένο σε 36 τμήματα, γνωστά ως Γενικές
Διευθύνσεις (ΓΔ) και υπηρεσίες (όπως η Νομική Υπηρεσία). Κάθε ΓΔ είναι αρμόδια
για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και έχει επικεφαλής της Γενικό Διευθυντή ο
οποίος αναφέρεται σε έναν Επίτροπο. Ο γενικός συντονισμός εξασφαλίζεται από τη
Γενική Γραμματεία, η οποία επίσης διαχειρίζεται τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της
Επιτροπής. Επικεφαλής της είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος αναφέρεται άμεσα
στον Πρόεδρο.
Οι ΓΔ είναι αυτές που συντάσσουν ουσιαστικά τις νομοθετικές προτάσεις, αλλά οι εν
λόγω προτάσεις καθίστανται επίσημες μόνο όταν εκδοθούν από την Επιτροπή στην
εβδομαδιαία συνεδρίασή της. Η διαδικασία είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη.
Ας υποτεθεί, για παράδειγμα, ότι η Επιτροπή θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη θέσπισης
νομοθεσίας για να προληφθεί η ρύπανση των ευρωπαϊκών ποταμών. Η Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα συντάξει πρόταση, επί τη βάσει εκτεταμένων
διαβουλεύσεων με την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους αγρότες, με τα υπουργεία
περιβάλλοντος των κρατών μελών και με περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το σχέδιο θα
συζητηθεί επίσης με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και θα ελεγχθεί από τη νομική
υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία. Όταν η πρόταση έχει ετοιμασθεί πλήρως, θα
συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής.
Εάν τουλάχιστον 14 από τους 27 Επιτρόπους εγκρίνουν την πρόταση, η Επιτροπή θα
την εκδώσει και η πρόταση θα έχει την αμέριστη υποστήριξη όλου του σώματος. Στη
συνέχεια το έγγραφο θα σταλεί προς εξέταση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο17.
3.4. Το Δικαστήριο
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συχνά αποκαλούμενο απλώς
Δικαστήριο) συστήθηκε δυνάμει της συνθήκης ΕΚΑΧ το 1952. Εδρεύει στο
Λουξεμβούργο.
Έργο του Δικαστηρίου είναι να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης
ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ένωσης, ούτως
ώστε όλοι οι πολίτες της να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Για παράδειγμα,
εξασφαλίζει ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν εκδίδουν διαφορετικές αποφάσεις για το
ίδιο θέμα.

17

http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_el.htm
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Το Δικαστήριο εξασφαλίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της
Ένωσης ενεργούν σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την επίλυση
νομικών διαφορών μεταξύ κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της Ένωσης,
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
Το Δικαστήριο αποτελείται από ένα δικαστή ανά κράτος μέλος, ούτως ώστε να
εκπροσωπούνται και τα 27 εθνικά νομικά συστήματα της Ένωσης. Ωστόσο, για
λόγους αποτελεσματικότητας, σπάνια συνεδριάζει σε ολομέλεια. Συνήθως συνέρχεται
σε τμήμα μείζονος σύνθεσης με δέκα τρεις μόνο δικαστές ή σε τμήματα πέντε ή
τριών δικαστών.
Το Δικαστήριο επικουρείται από οκτώ γενικούς εισαγγελείς, έργο των οποίων είναι
να διατυπώνουν αιτιολογημένες προτάσεις επί των υποθέσεων που κρίνονται από το
Δικαστήριο δημόσια και αμερόληπτα.
Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς είναι άτομα των οποίων η αμεροληψία είναι
πέραν κάθε αμφιβολίας. Διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα ή την ικανότητα για να
διορισθούν στις ανώτατες δικαστικές θέσεις στις χώρες καταγωγής τους. Διορίζονται
στο Δικαστήριο κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών
μελών της Ένωσης. Η θητεία κάθε δικαστή είναι εξαετής και μπορεί να ανανεωθεί.
Το Πρωτοδικείο συστήθηκε το 1988 για να συνδράμει το Δικαστήριο στη
διεκπεραίωση των χιλιάδων υποθέσεων που φέρονται ενώπιων του και να προσφέρει
καλύτερη έννομη προστασία στους πολίτες. Το Πρωτοδικείο (το οποίο είναι
προσαρτημένο στο Δικαστήριο) εκδικάζει ορισμένα είδη υποθέσεων, και ιδίως
προσφυγές που ασκούνται από ιδιώτες, εταιρείες και ορισμένους οργανισμούς καθώς
και υποθέσεις που σχετίζονται με το δίκαιο περί ανταγωνισμού. Αποτελείται και αυτό
από ένα δικαστή για κάθε χώρα της ΕΕ.
Το Πρωτοδικείο (Γενικό Δικαστήριο) απαρτίζεται από ένα τουλάχιστον δικαστή ανά
κράτος μέλος (27 το 2007). Οι δικαστές διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με επιτροπή επιφορτισμένη
να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των υποψηφίων. Η θητεία τους είναι εξαετής
και ανανεώσιμη. Εκλέγουν μεταξύ τους, για τριετή θητεία, τον Πρόεδρο και
διορίζουν Γραμματέα για εξαετή θητεία.
Οι δικαστές ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία.
Το Γενικό Δικαστήριο διαθέτει μεν δική του Γραμματεία, για τις άλλες όμως
διοικητικές και μεταφραστικές ανάγκες του χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
Δικαστηρίου.
Το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάζει:


Τις ευθείες προσφυγές που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά των
πράξεων των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (οι οποίες είτε απευθύνονται σ' αυτά είτε τα αφορούν άμεσα και ατομικά)
καθώς και κατά κανονιστικών πράξεων (που τα αφορούν άμεσα και ατομικά και
που δεν προβλέπουν εκτελεστικά μέτρα) ή ακόμη κατά παραλείψεως των εν λόγω
οργάνων και οργανισμών να ενεργήσουν, π.χ. τις προσφυγές που ασκούν οι
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επιχειρήσεις κατά μιας απόφασης της Επιτροπής με την οποία τους επιβλήθηκε
πρόστιμο.
Τις προσφυγές των κρατών μελών κατά της Επιτροπής.
Τις προσφυγές των κρατών μελών κατά του Συμβουλίου όσον αφορά τις πράξεις
που εκδίδονται σχετικά με κρατικές ενισχύσεις ή μέτρα εμπορικής άμυνας
(ντάμπινγκ*) και τις πράξεις με τις οποίες το Συμβούλιο ασκεί εκτελεστικές
αρμοδιότητες.
Τις αγωγές για αποκατάσταση των ζημιών που προξενούνται από τα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους υπαλλήλους τους.
Αγωγές στηριζόμενες σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι οποίες προβλέπουν ρητώς την αρμοδιότητα του Γενικού
Δικαστηρίου.
Τις προσφυγές σε θέματα κοινοτικού σήματος.
Τις αιτήσεις αναιρέσεως, περιοριζόμενες σε νομικά ζητήματα, κατά των
αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τις προσφυγές κατά αποφάσεων του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και
εκείνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διενέξεις μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προσωπικού της. Αποτελείται από επτά δικαστές
και είναι προσαρτημένο στο Πρωτοδικείο. Οι δικαστές διορίζονται από το Συμβούλιο
για εξαετή ανανεώσιμη θητεία, μετά από πρόσκληση για την υποβολή
υποψηφιοτήτων και γνωμοδότηση μιας επιτροπής συγκροτούμενης από επτά
προσωπικότητες που επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου και του
Γενικού Δικαστηρίου και νομικών αναγνωρισμένου κύρους.
Το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έχουν από
έναν πρόεδρο που επιλέγεται από τα μέλη του κάθε δικαστηρίου για τριετή θητεία με
δυνατότητα ανανέωσης.
Κατά τον διορισμό των δικαστών, το Συμβούλιο μεριμνά για την ισόρροπη σύνθεση
του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κατανομή
από πλευράς ιθαγένειας των δικαστών και τα αντιπροσωπευόμενα εθνικά νομικά
συστήματα.
Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι, στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού θεσμικού
οργάνου της Ένωσης, το ειδικό δικαστήριο στον τομέα των υπαλληλικών διαφορών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγουμένως, την αρμοδιότητα αυτή ασκούσε το
Δικαστήριο και στη συνέχεια, μετά την ίδρυσή του το 1989, το Πρωτοδικείο (νυν
Γενικό Δικαστήριο).
Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό τις
διαφορές μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων. Οι διαφορές αυτές αφορούν όχι
μόνο ζητήματα σχετικά με τις σχέσεις εργασίας αυτές καθαυτές (αμοιβές, εξέλιξη της
σταδιοδρομίας, πρόσληψη, πειθαρχικά μέτρα, κ.λπ.), αλλά και το καθεστώς

*Ντάμπιγκ είναι η εξαγωγή και πώληση προϊόντων σε τιμή χαμηλότερη (ή ακόμη και κάτω του
κόστους) από ότι στην εγχώρια αγορά ή σε διεθνές επίπεδα με σκοπό την εκμηδένιση των
ανταγωνιστών.
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κοινωνικής ασφάλισης (ασθένεια, γήρας, αναπηρία, εργατικό ατύχημα, οικογενειακά
επιδόματα, κ.λπ.).
Είναι επίσης αρμόδιο για τις διαφορές μεταξύ κάθε οργάνου ή οργανισμού και του
προσωπικού του, για τις οποίες παρέχεται αρμοδιότητα στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (για παράδειγμα τις διαφορές μεταξύ Europol, του Γραφείου
Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) ή της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και των υπαλλήλων τους). Αντιθέτως, δεν έχει αρμοδιότητα
να επιλαμβάνεται διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και των υπαλλήλων
τους.
3.4.1. Τι κάνει το Δικαστήριο
Το Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις για τις υποθέσεις που φέρονται ενώπιων του. Οι
τέσσερις συνηθέστεροι τύποι υποθέσεων είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής απόφασης.
Διαδικασίες επί παραβάσει.
Προσφυγές ακυρώσεως.
Προσφυγές επί παραλείψει.
Αγωγές αποκατάστασης των ζημιών.

Κάθε τύπος υπόθεσης περιγράφεται λεπτομερέστερα στη συνέχεια.
1. Η διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης
Τα δικαστήρια κάθε χώρας της Ένωσης είναι αρμόδια να εξασφαλίζουν ότι η
ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά στη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά υπάρχει ο
κίνδυνος τα δικαστήρια διαφόρων χωρών να ερμηνεύουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία
κατά διαφορετικό τρόπο. Για να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος, προβλέπεται η
διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο της οποίας, αν ένα εθνικό
δικαστήριο διατηρεί κάποια αμφιβολία σχετικά με την ερμηνεία ή το κύρος κάποιου
ευρωπαϊκού νόμου, μπορεί, και ορισμένες φορές οφείλει, να ζητήσει τη συμβουλή
του Δικαστηρίου, η οποία δίδεται υπό τη μορφή προδικαστικής απόφασης.
2. Διαδικασία επί παραβάσει
Τη διαδικασία αυτή κινεί η Επιτροπή, αν έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα κράτος
μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του που απορρέει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Μπορεί επίσης να κινηθεί από άλλο κράτος μέλος. Και στις δύο περιπτώσεις, το
Δικαστήριο ερευνά τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και εκδίδει απόφαση. Το
κράτος μέλος το οποίο διαπιστώνεται ότι έχει όντως παραβεί υποχρέωσή του, οφείλει
να παύσει αμέσως την παράβαση. Εάν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι το κράτος
μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφασή του, μπορεί να υποβάλει πρόστιμο στην
εν λόγω χώρα.
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3. Προσφυγή ακυρώσεως
Εάν ένα κράτος μέλος, το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) το
Κοινοβούλιο κρίνει ότι ένας συγκεκριμένος ευρωπαϊκός νόμος είναι παράνομος,
μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την ακύρωσή του. Αυτή η ακυρωτική
διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιώτες που ζητούν από το Δικαστήριο
να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο νόμο ο οποίος έχει άμεσες και δυσμενείς ατομικές
επιπτώσεις γι' αυτούς. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εν λόγω νόμος δεν θεσπίστηκε
σύννομα ή δεν βρίσκει έρεισμα στις Συνθήκες, μπορεί να τον κηρύξει άκυρο.
4. Προσφυγή επί παραλείψει
Η Συνθήκη επιτάσσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή να λαμβάνουν ορισμένες αποφάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν δεν το
πράξουν, τα κράτη μέλη, τα υπόλοιπα κοινοτικά θεσμικά όργανα και (υπό ορισμένες
προϋποθέσεις) ιδιώτες ή εταιρείες μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο ζητώντας
την επίσημη διαπίστωση της σχετικής παράληψης.
5. Αγωγές για αποκατάσταση των ζημιών
Κάθε άτομο ή εταιρεία που έχει υποστεί ζημία λόγω πράξης ή παράλειψης των
κοινοτικών οργάνων ή των υπαλλήλων τους μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης
στο Πρωτοδικείο.
3.4.2. Πώς οργανώνονται οι εργασίες του Δικαστηρίου
Οι προσφυγές κατατίθενται στη γραμματεία και ορίζεται εισηγητής δικαστής και
γενικός εισαγγελέας. Η διαδικασία που ακολουθεί εκτυλίσσεται σε δύο στάδια.
Πρώτα έγγραφη και στη συνέχεια προφορική φάση. Κατά το πρώτο στάδιο, όλοι οι
διάδικοι υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις και ο εισηγητής δικαστής συντάσσει
εισήγηση στην οποία συνοψίζονται οι ισχυρισμοί των διαδίκων και το νομικό
υπόβαθρο της υπόθεσης. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, η δημόσια συζήτηση,
ανάλογα με τη σημασία και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η εν λόγω συζήτηση
μπορεί να λάβει χώρα ενώπιον τμήματος 3, 5 ή 13 δικαστών, ή ενώπιον της
ολομέλειας. Κατά τη δημόσια συζήτηση, οι δικηγόροι των διαδίκων εκθέτουν τους
ισχυρισμούς τους ενώπιον των δικαστών και του γενικού εισαγγελέα, οι οποίοι
μπορούν να τους υποβάλλουν ερωτήσεις. Στη συνέχεια, ο γενικός εισαγγελέας
εκθέτει τα συμπεράσματά του και οι δικαστές διασκέπτονται και εκδίδουν την
απόφασή τους.
Από το 2003, οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν μόνο για υποθέσεις που το Δικαστήριο
κρίνει ότι θέτουν νέα νομικά ζητήματα. Το Δικαστήριο δεν ακολουθεί απαραίτητα τη
γνώμη του γενικού εισαγγελέα. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία και ανακοινώνονται σε δημόσια συνεδρίαση. Οι γνώμες της μειοψηφίας
δεν δηλώνονται. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται την ημέρα έκδοσής τους. Η διαδικασία
στο Πρωτοδικείο είναι η ίδια, εκτός από το ότι δεν εκδίδονται προτάσεις γενικού
εισαγγελέα18.

18

http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_el.htm
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3.5. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο συστήθηκε το 1975 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Έργο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει εάν οι πόροι της Ένωσης, που προέρχονται
από τους φορολογουμένους, συγκεντρώνονται σωστά και δαπανώνται νόμιμα, με
φειδώ και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Στόχος του είναι να εξασφαλίζει την
καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης για τα χρήματα των φορολογουμένων, και έχει το
δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της Ένωσης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από ένα μέλος για κάθε χώρα της Ένωσης. Τα
μέλη του διορίζονται από το Συμβούλιο για περίοδο έξι ετών που μπορεί να
ανανεωθεί. Τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο για περίοδο τριών ετών που
μπορεί να ανανεωθεί.
3.5.1. Τι κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο
Η κύρια αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει την κανονική εκτέλεση
του προϋπολογισμού της Ένωσης, με άλλα λόγια να ελέγχει τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της Ένωσης και τη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, βοηθά να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματική και ανοικτή λειτουργία του συστήματος της Ένωσης.
Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα έγγραφα
κάθε προσώπου ή οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της
Ένωσης. Αν το κρίνει απαραίτητο, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους. Οι διαπιστώσεις
του δημοσιεύονται υπό μορφή εκθέσεων που εφιστούν την προσοχή της Επιτροπής
και των κρατών μελών σε τυχόν προβλήματα.
Για να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο του, το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να
παραμένει ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, αλλά συγχρόνως να
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με αυτά.
Μια από τις κύριες λειτουργίες του είναι να επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο υποβάλλοντας κάθε χρόνο έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο
οικονομικό έτος. Το Κοινοβούλιο εξετάζει διεξοδικά την έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου πριν αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τον τρόπο που η Επιτροπή διαχειρίστηκε
τον προϋπολογισμό. Εφόσον το Κοινοβούλιο μείνει ικανοποιημένο, το Ελεγκτικό
Συνέδριο διαβιβάζει επίσης στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο δήλωση αξιοπιστίας
με την οποία επιβεβαιώνει ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων
χρησιμοποιήθηκαν σωστά.
Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί όσον αφορά προτάσεις νόμων για τον
χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης και προτεινόμενες δράσεις για την
καταπολέμηση της απάτης στην Ένωση.
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3.5.2. Πώς οργανώνονται οι εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει σχεδόν 800 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των
μεταφραστών και διοικητών καθώς και των ελεγκτών. Οι ελεγκτές χωρίζονται σε
ομάδες ελέγχου. Εκπονούν σχέδια εκθέσεων επί των οποίων αποφασίζει το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Οι ελεγκτές συχνά μεταβαίνουν για επιτόπιους ελέγχους στα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα της Ένωσης, στα κράτη μέλη και σε οποιαδήποτε χώρα λαμβάνει
βοήθεια από την Ένωση. Πράγματι, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του έργου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά χρήματα για τα οποία είναι υπεύθυνη η Επιτροπή, στην
πράξη το 80% αυτών των εσόδων και δαπανών διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαθέτει ίδιες νομικές εξουσίες. Εάν οι ελεγκτές
ανακαλύψουν κάποια απάτη ή παρατυπίες ενημερώνουν την OLAF (Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)19.
3.6. Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι οργανισμοί
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε είναι
απλώς ένας οργανισμός συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
Στην πραγματικότητα, είναι μοναδική στον κόσμο. Οι χώρες που αποτελούν την
Ένωση συνεχίζουν να είναι ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη, αλλά συνενώνουν τις εθνικές
κυριαρχίες τους ούτως ώστε να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσμια επιρροή την οποία
καμία δεν θα μπορούσε να έχει μόνη της.
Ο συγκερασμός αυτός των εθνικών κυριαρχιών σημαίνει πρακτικά ότι τα κράτη μέλη
μεταβιβάζουν ορισμένες από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων που διαθέτουν σε κοινά
θεσμικά όργανα τα οποία έχουν συσταθεί από τα ίδια, ούτως ώστε οι αποφάσεις για
συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος να μπορούν να λαμβάνονται
δημοκρατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Ένωσης γενικά, και στη διαδικασία
συναπόφασης ειδικότερα συμμετέχουν τα τρία κύρια θεσμικά όργανα:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), το οποίο αντιπροσωπεύει τους πολίτες της
Ένωσης και εκλέγεται άμεσα από αυτούς.
 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα
κράτη μέλη.
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθήκον της οποίας είναι να προασπίζει τα συμφέροντα
της Ένωσης συνολικά.


Αυτό το θεσμικό τρίγωνο παράγει τις πολιτικές και τους νόμους που ισχύουν σε όλη
την Ένωση. Καταρχήν, η Επιτροπή είναι εκείνη που προτείνει νέα ευρωπαϊκή
νομοθεσία, αλλά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι εκείνα που την εγκρίνουν.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποιούν τη νέα νομοθεσία και η
Επιτροπή την επιβάλλει.
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Ζωτικό ρόλο διαδραματίζουν και δύο άλλα θεσμικά όργανα. Το Δικαστήριο
εξασφαλίζει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο
ελέγχει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης.
Οι εξουσίες και υποχρεώσεις των εν λόγω θεσμικών οργάνων θεσπίζονται από τις
συνθήκες, που αποτελούν τη βάση κάθε ενέργειας της Ένωσης. Οι συνθήκες
θεσπίζουν επίσης τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα
θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εγκρίνονται από τους προέδρους και/ή τους
πρωθυπουργούς όλων των χωρών της Ένωσης και επικυρώνονται από τα κοινοβούλιά
τους20.
3.6.1. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Εκτός από τα θεσμικά όργανα, η Ένωση διαθέτει ορισμένους άλλους οργανισμούς
που διαδραματίζουν ειδικευμένο ρόλο. Την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΕΟΚΕ) που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, τους εργαζομένους
και τους εργοδότες.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συστήθηκε το 1957 με τη
συνθήκη της Ρώμης και είναι συμβουλευτικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί τους
εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους αγρότες, τους καταναλωτές και τις
υπόλοιπες ομάδες συμφερόντων που απαρτίζουν συλλογικά την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών. Παρουσιάζει τις απόψεις τους και υπερασπίζεται τα
συμφέροντά τους σε συζητήσεις πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, η ΕΟΚΕ διαδραματίζει το ρόλο
γέφυρας ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες της, προωθώντας μια περισσότερο
αντιπροσωπευτική, περισσότερο συμμετοχική και συνεπώς περισσότερο δημοκρατική
κοινωνία στην Ευρώπη.
Η ΕΟΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην
Ένωση, η γνώμη της πρέπει να ζητηθεί πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με
την οικονομική και την κοινωνική πολιτική. Με δική της πρωτοβουλία η μετά από
αίτημα άλλου θεσμικού οργάνου της Ένωσης, μπορεί επίσης να γνωμοδοτήσει για
άλλα θέματα.
Η ΕΟΚΕ έχει 344 μέλη. Ο αριθμός των μελών από κάθε χώρα της Ένωσης είναι σε
γενικές γραμμές ανάλογος του πληθυσμού της. Τα μέλη διορίζονται από τις
κυβερνήσεις των χωρών της Ένωσης, αλλά διαθέτουν πλήρη πολιτική ανεξαρτησία.
Διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών που μπορεί να ανανεωθεί.
Οι συζητήσεις στην ολομέλεια της ΕΟΚΕ προετοιμάζονται από έξι υποεπιτροπές
γνωστές ως τμήματα, κάθε ένα από τα οποία ασχολείται με συγκεκριμένους τομείς
πολιτικής. Η ολομέλεια εκλέγει τον πρόεδρό της και δύο αντιπροέδρους για περίοδο
δύο ετών.
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διαδραματίζει τρεις κυρίως
ρόλους:
Συμβουλεύει το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, είτε
μετά από αίτημά τους είτε κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας.
 Ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων στην Ένωση.
 Ενισχύει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες μη μέλη της Ένωσης και
συνδράμει στη δημιουργία συμβουλευτικών δομών στις χώρες αυτές.


Τα μέλη της ΕΟΚΕ, τα οποία εργάζονται ως επί το πλείστον στις χώρες καταγωγής
τους, σχηματίζουν τρεις ομάδες που αντιπροσωπεύουν τους εργοδότες, τους
εργαζομένους και τα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα.
Τα μέλη της Ομάδας των Εργοδοτών προέρχονται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα της βιομηχανίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια, το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό κλάδο, τις
μεταφορές και τη γεωργία. Η Ομάδα των Εργαζομένων αντιπροσωπεύει όλες τις
κατηγορίες εργαζομένων, από τους εργάτες ως τα διευθυντικά στελέχη. Τα μέλη της
προέρχονται από τις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η τρίτη ομάδα
αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα συμφερόντων. ΜΚΟ, οργανώσεις αγροτών, μικρές
επιχειρήσεις, βιοτέχνες και επαγγελματίες, συνεταιρισμούς και μη κερδοσκοπικές
ενώσεις, οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος, την
επιστημονική και πανεπιστημιακή κοινότητα και ενώσεις που εκπροσωπούν την
οικογένεια, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες κλπ21.
3.6.2. Επιτροπή των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπεί την τοπική αυτοδιοίκηση και την
περιφερειακή διοίκηση. Συστήθηκε το 1994 με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι ένα συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο από εκπροσώπους των
αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Η γνώμη της
Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να ζητείται πριν τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης
για θέματα όπως η περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και οι
μεταφορές, τα οποία όλα αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Η ΕΠ αποτελείται από 344 μέλη. Ο αριθμός των μελών από κάθε κράτος μέλος
αντικατοπτρίζει περίπου το μέγεθος του πληθυσμού του. Τα μέλη της Επιτροπής των
Περιφερειών είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών αρχών,
συχνά αρχηγοί περιφερειακών κυβερνήσεων ή δήμαρχοι πόλεων. Επιλέγονται από τις
κυβερνήσεις της Ένωσης, αλλά επιτελούν το έργο τους με απόλυτη πολιτική
ανεξαρτησία. Διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τετραετή
περίοδο που μπορεί να ανανεωθεί. Πρέπει επίσης να έχουν λάβει εντολή από τις
αρχές που εκπροσωπούν, ή να είναι πολιτικά υπόλογοι σε αυτές. Η Επιτροπή των
Περιφερειών εκλέγει πρόεδρο από τα μέλη της για περίοδο δύο ετών.
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Αποστολή της Επιτροπής των Περιφερειών είναι να προβάλλει την τοπική και την
περιφερειακή άποψη σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της έκδοσης
γνωμοδοτήσεων για προτάσεις της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Συμβούλιο ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών για θέματα που
αφορούν άμεσα τις αρχές τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ή οποτεδήποτε το
κρίνουν σκόπιμο. Από την πλευρά της, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει το
δικαίωμα να εκδίδει γνωμοδοτήσεις ιδίας πρωτοβουλίας τις οποίες διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.
Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πέντε σύνοδοι ολομέλειας της Επιτροπής των
Περιφερειών, κατά τις οποίες διαμορφώνεται η γενική πολιτική της και εγκρίνονται
οι γνωμοδοτήσεις της.
Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών συμμετέχουν σε έξι ειδικευμένες επιτροπές,
αποστολή των οποίων είναι η προετοιμασία των συνόδων της ολομέλειας. Οι
επιτροπές αυτές είναι οι εξής:







Επιτροπή πολιτικής εδαφικής συνοχής.
Επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης.
Επιτροπή πολιτισμού και παιδείας.
Επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
Επιτροπή εξωτερικών σχέσεων22.

3.6.3 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια της
Ένωσης και παρέχει βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων. Ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης ως η τράπεζα
μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕ χορηγεί πιστώσεις
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, για
παράδειγμα:







συνοχή και σύγκλιση των περιφερειών της ΕΕ,
στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
περιβαλλοντικά προγράμματα,
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,
μεταφορές,
ενέργεια.

Η ΕΤΕ δραστηριοποιείται στην ΕΕ αλλά και σε άλλες 140 χώρες περίπου στον
κόσμο, με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας, είναι μη
κερδοσκοπική τράπεζα της οποίας η λειτουργία υπαγορεύεται από την εκάστοτε
εφαρμοζόμενη πολιτική. Σε αντίθεση με τις εμπορικές τράπεζες, η ΕΤΕ δεν
διαχειρίζεται προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν διεκπεραιώνει απευθείας
συναλλαγές με πελάτες ούτε παρέχει επενδυτικές συμβουλές σε ιδιωτική βάση. Η
ΕΤΕ συνάπτει μακροπρόθεσμα δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (κυρίως πάγια στοιχεία) αλλά δεν παρέχει επιχορηγήσεις.
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Η ΕΤΕ ανήκει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία συνεισφέρουν από
κοινού στο κεφάλαιό της με ποσοστό ανάλογο της οικονομικής βαρύτητας κάθε
χώρας εντός της Ένωσης. Δεν χρησιμοποιεί πόρους του προϋπολογισμού της
Ένωσης. Αντίθετα, αυτοχρηματοδοτείται μέσω δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές.
Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι οι μέτοχοί της, έχει άριστη πιστοληπτική
ικανότητα στις χρηματαγορές, γεγονός που της επιτρέπει να συγκεντρώνει υψηλά
κεφάλαια με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους. Καθώς πρόκειται για μη
κερδοσκοπική τράπεζα, οι όροι των δανείων που χορηγεί είναι ομοίως ευνοϊκοί. Η
ΕΤΕ δεν μπορεί, ωστόσο, να δανείσει ποσά υψηλότερα από το 50% του κόστους κάθε
μεμονωμένου έργου.
Τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Τράπεζα επιλέγονται προσεκτικά με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια δηλαδή πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ,
να είναι βιώσιμα από οικονομική και χρηματοδοτική άποψη, τεχνικά άρτια και μη
επιβλαβή για το περιβάλλον και τέλος πρέπει να συμβάλλουν στην προσέλκυση
άλλων πηγών χρηματοδότησης.
Η ΕΤΕ στηρίζει επίσης τη βιώσιμη ανάπτυξη στις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες
χώρες, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ στα νότια και ανατολικά της σύνορα καθώς και
σε χώρες εταίρους σε άλλα μέρη του κόσμου. Τέλος, η ΕΤΕ κατέχει την πλειοψηφία
των μετοχών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Είναι αυτόνομο όργανο.
Λαμβάνει τις αποφάσεις της για λήψη και χορήγηση δανείων με γνώμονα
αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου και τις εκάστοτε ευκαιρίες που
προσφέρουν οι χρηματαγορές. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, η Τράπεζα δημοσιεύει
εκτενείς εκθέσεις για όλες τις δραστηριότητές της. Συνεργάζεται στενά με όλα τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας. Ειδικότερα, η
Τράπεζα εκπροσωπείται σε ορισμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN).
Οι αποφάσεις της Τράπεζας λαμβάνονται από τα καταστατικά όργανα:
Το Συμβούλιο Διοικητών αποτελείται από υπουργούς (συνήθως τους Υπουργούς
Οικονομικών) όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Καθορίζει τις γενικές
κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας, εγκρίνει τον ετήσιο
ισολογισμό και την ετήσια έκθεση, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρηματοδοτεί
έργα εκτός της Ένωσης και αποφασίζει για την αύξηση του κεφαλαίου.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την παροχή πιστώσεων και τη σύναψη δανείων
και διασφαλίζει τη χρηστή διοίκηση της ΕΤΕ. Αποτελείται από 28 διευθυντές,
έναν από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και έναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το αμιγώς εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕ.
Διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις της και έχει εννέα μέλη.
 Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητο όργανο που λογοδοτεί απευθείας στο
Συμβούλιο των Διοικητών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της κανονικότητας
των πράξεων και της τήρησης των βιβλίων της Τράπεζας23.
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3.6.4. Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συστήθηκε το 1994 για την παροχή βοήθειας στις
μικρές επιχειρήσεις. Πλειοψηφικός μέτοχος του Ταμείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, με την οποία αποτελούν τον όμιλο ΕΤΕ, παρέχει επιχειρηματικό
κεφάλαιο στις μικρές εταιρίες (ΜΜΕ), ιδίως στις νέες εταιρίες και στις επιχειρήσεις
τεχνολογικού προσανατολισμού. Παρέχει εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(όπως τράπεζες) για την κάλυψη των δανείων τους προς τις ΜΜΕ. Δεν είναι
πιστωτικό ίδρυμα, δεν χορηγεί δάνεια και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, ούτε επενδύει
άμεσα σε εταιρίες. Αντίθετα λειτουργεί μέσω τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων. Χρησιμοποιεί είτε δικούς του πόρους είτε τους
πόρους που του έχουν εμπιστευθεί η ΕΤΕ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο
δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην
Κροατία, την Τουρκία και σε τρεις χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχνενστάιν και
Νορβηγία)24.
3.6.5. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή
νομισματική πολιτική. Δημιουργήθηκε το 1998. Εδρεύει στη Φρανκφούρτη
(Γερμανία) και αποστολή της είναι η διαχείριση του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος
της ΕΕ και η εγγύηση σταθερότητας τιμών για τα περισσότερα από τα δύο τρίτα των
πολιτών της ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ. Η ΕΚΤ είναι επίσης υπεύθυνη για τη
χάραξη και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ.
Για να εκπληρώσει την αποστολή της, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Κεντρικών Τραπεζών (EΣΚΤ), το οποίο καλύπτει και τις 27 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο,
μόνον 16 από τις χώρες αυτές έχουν υιοθετήσει μέχρι σήμερα το ευρώ. Οι 16 αυτές
χώρες αποτελούν τη «ζώνη του ευρώ» και οι κεντρικές τους τράπεζες, μαζί με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαρτίζουν το λεγόμενο Eυρωσύστημα.
Η ΕΚΤ επιτελεί το έργο της με πλήρη ανεξαρτησία. Η Τράπεζα, οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος, αλλά και όλα τα μέλη των οργάνων λήψης
αποφάσεών τους δεν μπορούν να ζητούν ή να δέχονται υποδείξεις από οποιονδήποτε
άλλο οργανισμό. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι κυβερνήσεις των κρατών
μελών οφείλουν να σέβονται αυτή την αρχή και να μην προσπαθούν να επηρεάσουν
την ΕΚΤ ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Η ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, προετοιμάζει και
υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα λήψης αποφάσεων του
Ευρωσυστήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό
Συμβούλιο.
Ένα από τα κύρια έργα της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη
ζώνη του ευρώ, ούτως ώστε η αγοραστική δύναμη του ευρώ να μην διαβρώνεται από
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τον πληθωρισμό. Στόχος της είναι να διασφαλίζει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των
τιμών καταναλωτή είναι μεσοπρόθεσμα μικρότερος, αλλά κοντά στο 2%.
Η ΕΚΤ επιτυγχάνει το στόχο αυτό με δύο τρόπους. Πρώτο, ελέγχει την προσφορά
χρήματος. Αν η προσφορά χρήματος είναι υπερβολικά μεγάλη συγκρινόμενη με την
προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, το αποτέλεσμα θα είναι πληθωρισμός. Δεύτερο,
παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί τον κίνδυνο που αυτές γεννούν για
τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ.
Ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος σημαίνει, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό των
επιτοκίων για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτή είναι ίσως η πιο γνωστή
δραστηριότητα της Τράπεζας. Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
οργανώνονται γύρω από τα ακόλουθα όργανα λήψης αποφάσεων.
Α. Η Εκτελεστική Επιτροπή
Απαρτίζεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ, τον αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη, οι
οποίοι διορίζονται όλοι με κοινή συμφωνία από τους προέδρους ή πρωθυπουργούς
των χωρών της ζώνης του ευρώ. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη.
Έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική
πολιτική, όπως χαράσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να δίδει τις σχετικές
οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Προετοιμάζει επίσης τις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα διαχείριση της ΕΚΤ.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απαρτίζεται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής και τους διοικητές των 15 κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος.
Προεδρεύετε από τον πρόεδρο της ΕΚΤ. Πρωταρχική αποστολή του είναι η
διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ και ιδίως ο καθορισμός
των επιτοκίων δανεισμού που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές
τράπεζες.
Γ. Γενικό Συμβούλιο
Το Γενικό Συμβούλιο είναι το τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Απαρτίζεται
από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και από τους διοικητές των εθνικών
κεντρικών τραπεζών και των 27 κρατών μελών της Ένωσης. Το Γενικό Συμβούλιο
συμβάλλει στις συμβουλευτικές και συντονιστικές λειτουργίες της ΕΚΤ και στις
προετοιμασίες για τη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ25.
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3.6.6. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης
από θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. Η θέση του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή δημιουργήθηκε με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Μάαστριχτ, 1992). Ο Διαμεσολαβητής λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του πολίτη
και των αρχών της Ένωσης. Είναι αρμόδιος να λαμβάνει και να ερευνά καταγγελίες
πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της Ένωσης και οποιουδήποτε κατοικεί ή έχει
την καταστατική του έδρα σε χώρα της Ένωσης. Ο Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή περίοδο που μπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία
του αντιστοιχεί στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Ο Διαμεσολαβητής βοηθά να αποκαλυφθούν κρούσματα κακής διοίκησης στη δράση
των ευρωπαϊκών οργάνων ή οργανισμών. Κακή διοίκηση σημαίνει ανεπιτυχής
ενέργεια ή παράλειψη, με άλλα λόγια, όταν ένα όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με το
νόμο, ή δεν τηρεί τις αρχές της καλής διοίκησης, ή παραβιάζει ανθρώπινα
δικαιώματα. Παραδείγματα κακής διοίκησης είναι η άδικη μεταχείριση, οι διακρίσεις,
η κατάχρηση εξουσίας, η παράλειψη ή άρνηση ενημέρωσης, η αναιτιολόγητη
καθυστέρηση και οι παράτυπες διαδικασίες.
Ο Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες μετά από καταγγελία ή με δική του
πρωτοβουλία. Ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία. Δεν
ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Ο Διαμεσολαβητής
συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις
εργασίες του26.
3.6.7. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει το απόρρητο των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕΠΔ) δημιουργήθηκε το 2001. Έργο του ΕΕΠΔ είναι να εξασφαλίζει
ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής
των πολιτών όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Όταν τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ατόμου του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί,
πρέπει να σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του. Ο ΕΕΠΔ εξασφαλίζει ότι αυτό
συμβαίνει και παρέχει τις συμβουλές του για όλα τα θέματα που αφορούν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η εν λόγω επεξεργασία καλύπτει δραστηριότητες όπως η συλλογή πληροφοριών, η
καταγραφή και αποθήκευσή τους, η ανάκτησή τους για ανάγνωση, η αποστολή ή
διάθεσή τους καθώς επίσης και η παρεμπόδιση της μετάδοσης, η διαγραφή, ή η
καταστροφή δεδομένων.
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Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Για
παράδειγμα, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης δεν επιτρέπεται να
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή
εθνική καταγωγή σας, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή πολιτικές
πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης δεν
επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα όσον αφορά την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή
σας, εκτός εάν τα δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης.
Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζεται
επαγγελματίας του τομέα της υγείας ή κάποιο άλλο πρόσωπο που δεσμεύεται από το
επαγγελματικό απόρρητο.
Ο ΕΕΠΔ συνεργάζεται με τους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων σε κάθε όργανο ή
οργανισμό της Ένωσης για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των κανόνων όσον αφορά
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα27.
3.6.8. Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Η Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει
πληροφορίες σχετικά με την Ένωση. Η πλήρης ονομασία του εν λόγω οργανισμού
είναι Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασκεί καθήκοντα εκδοτικού
οίκου για τα όργανα της Ένωσης και διανέμει όλες τις επίσημες δημοσιεύσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χαρτί και σε ψηφιακή μορφή.
Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Εκδόσεων) είναι μια
διοργανική υπηρεσία που εκδίδει τις δημοσιεύσεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης εκδίδει καθημερινά την Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 22 ή 23 γλώσσες, γεγονός που αποτελεί
μοναδικό φαινόμενο στο χώρο των εκδόσεων. Τέλος εκδίδει ή συνεκδίδει
δημοσιεύσεις στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των οργάνων.
Επιπλέον, η Υπηρεσία Εκδόσεων προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών σε απευθείας
σύνδεση, χάρη στις οποίες μπορεί κανείς να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με τη νομοθεσία, τις εκδόσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τον τομέα της
έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.6.9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΥΕΠ)
προσλαμβάνει προσωπικό για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.
Η Υπηρεσία αυτή άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003. Έργο της είναι να
διοργανώνει εξετάσεις για την πρόσληψη προσωπικού που θα εργαστεί σε όλα τα
όργανα της Ένωσης. Αυτή η διαδικασία είναι αποτελεσματικότερη από τη
διοργάνωση διαγωνισμών πρόσληψης από κάθε όργανο χωριστά. Ο ετήσιος
προϋπολογισμός της ΕΥΕΠ ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ είναι κατά 11%
χαμηλότερος από τα ποσά που τα όργανα της Ένωσης δαπανούσαν παλαιότερα για
την πρόσληψη υπαλλήλων.
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3.6.10. Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Αποστολή της Ευρωπαϊκής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι η παροχή κατάρτισης
σε μέλη του προσωπικού της ΕΕ επί μιας σειράς εξειδικευμένων θεμάτων. Η
Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης άρχισε να λειτουργεί στις 10 Φεβρουαρίου
2005. Αποστολή της είναι η παροχή κατάρτισης σε μέλη του προσωπικού της ΕΕ επί
μιας σειράς εξειδικευμένων θεμάτων. Κύριο γνώρισμά της είναι ότι στα μαθήματα
που δίδονται σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει το προσωπικό όλων των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ, πράγμα που συντελεί στη διάδοση κοινών αξιών, στην προώθηση
της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των υπαλλήλων των οργάνων και στην επίτευξη
οικονομιών κλίμακας. Η Σχολή συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες κατάρτισης
όλων των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε
αλληλοεπικάλυψη κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους28.
3.6.11. Ειδικευμένοι Οργανισμοί
Επίσης, έχουν συσταθεί ειδικευμένοι οργανισμοί που εκτελούν ορισμένα τεχνικά,
επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα. Στην ΕΕ έχουν συσταθεί διάφοροι
εξειδικευμένοι και αποκεντρωμένοι οργανισμοί που σκοπό έχουν να παρέχουν
στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους πολίτες τους. Οι οργανισμοί αυτοί
ανταποκρίνονται στον στόχο της γεωγραφικής αποκέντρωσης και στην ανάγκη για
ανάληψη νέων καθηκόντων νομικής, τεχνικής ή και επιστημονικής φύσεως. Οι
οργανισμοί της ΕΕ διακρίνονται σε 5 διαφορετικές κατηγορίες.
3.6.11.1. Κοινοτικοί οργανισμοί
Πρόκειται για οργανισμούς που διέπονται από το ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, είναι
ξεχωριστοί από τα θεσμικά όργανα και έχουν ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα.
Έχουν συσταθεί βάσει πράξης του παραγώγου δικαίου για να επιτελέσουν ένα πολύ
ειδικό τεχνικό, επιστημονικό ή διοικητικό έργο. Σήμερα, οι υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι οι εξής:
1. Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδιο και υποδείγματα).
2. Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS.
3. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
4. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.
5. Ευρωπαϊκό 'Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.
6. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
7. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.
8. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.
9. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
10. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας.
11. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
12. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων.
13. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.
14. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων.
15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.
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16. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της
Εργασίας.
17. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.
18. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.
19. Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών.
20. Μεταφραστικό Kέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21. Οργανισμός Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων.
22. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.6.11.2. Οργανισμοί για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για να ασκούν πολύ συγκεκριμένα τεχνικά,
επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, αυτές οι υπηρεσίες είναι οι
εξής:
1. Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας.
3. Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Ασφάλειας.
3.6.11.3. Οργανισμοί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις
Μια άλλη ομάδα οργανισμών δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη μεγαλύτερη
συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου
διεθνούς εγκλήματος. Σήμερα, οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής:
1. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία.
2. H Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία.
3.6.11.4. Εκτελεστικοί οργανισμοί
Εκτελεστικοί οργανισμοί είναι οι οργανισμοί που ιδρύονται με σκοπό την άσκηση
ορισμένων καθηκόντων σχετικά με τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων κοινοτικών
προγραμμάτων. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν συσταθεί για μια καθορισμένη περίοδο. Η
έδρα τους πρέπει να βρίσκεται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες ή
Λουξεμβούργο). Σήμερα, οι οργανισμοί αυτοί είναι:
1. Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας.
2. Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και
Πολιτισμού.
3. Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.
4. Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές.
5. Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.
6. Εκτελεστικός οργανισμός του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.
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3.6.11.5. Οργανισμοί της ΕΥΡΑΤΟΜ
Οι οργανισμοί αυτοί συστάθηκαν για να προωθούν τους στόχους της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ). Σκοπός
της Συνθήκης είναι να συντονίζει τα ερευνητικά προγράμματα των κρατών μελών για
ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, να προάγει τη γνώση, να διασφαλίζει τις
αναγκαίες υποδομές και τη χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας, και να μεριμνά
για την επάρκεια και ασφάλεια του εφοδιασμού σε ατομική ενέργεια.
1. Οργανισμός Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ.
2. Σύντηξη για ενέργεια29.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παράλληλα με τις αυξανόμενες οικονομικές της αρμοδιότητες, η ΕΕ έχει
δημιουργήσει τη δική της εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να μιλά με μία φωνή και να ενεργεί ως ενιαία οντότητα στις παγκόσμιες
υποθέσεις. Οι περιφερειακές συγκρούσεις που ξέσπασαν τη δεκαετία του 90 στην
Ευρώπη και αλλού και η ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας έπεισαν τους
ηγέτες της ΕΕ ότι θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν επίσημα όργανα, τόσο σε
επίπεδο διπλωματίας όσο και σε επίπεδο παρέμβασης.
Η ΕΕ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο σε ποικίλα διεθνή ζητήματα, από την
υπερθέρμανση του πλανήτη μέχρι το Μεσανατολικό. Η βάση της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ παραμένει η «ήπια» εξουσία, η
χρήση της διπλωματίας σε συνδυασμό, όπου χρειάζεται, με την εμπορική πολιτική, τη
χορήγηση βοήθειας ή την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων, ώστε να επιλυθούν οι
συγκρούσεις και να επιτευχθεί η διεθνής κατανόηση.
Η ΕΕ έχει αποστείλει ειρηνευτικές αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου που
αποτελούν εστίες συγκρούσεων. Τον Αύγουστο του 2008 διαμεσολάβησε για την
κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας. Έστειλε επίσης
παρατηρητές για να παρακολουθούν την κατάσταση. Παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια
στα άτομα που είχαν εκτοπιστεί λόγω της σύρραξης και διοργάνωσε διάσκεψη
διεθνών χορηγών για τη Γεωργία.
Η ΕΕ έχει επίσης έντονη παρουσία στα Βαλκάνια όπου χρηματοδοτεί σχέδια σε επτά
χώρες με σκοπό να τις βοηθήσει να χτίσουν γερά θεμέλια για τις κοινωνίες τους. Τον
Δεκέμβριο του 2008 η ΕΕ έστειλε στο Κόσοβο δικαστική και αστυνομική δύναμη
1.900 ατόμων για τη διασφάλιση της έννομης τάξης.
Για να ενισχύσει και να προβάλει περισσότερο τη διπλωματία της, η Ένωση
δημιούργησε τη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την
Πολιτική Ασφάλειας. Αρμοδιότητά του είναι να συντονίζει τις χώρες της ΕΕ κατά τη
διαμόρφωση και υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος
επικουρείται από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό.
Η ΕΕ δεν διαθέτει μόνιμο στρατό. Χρησιμοποιεί κάθε φορά ειδικές μονάδες που
επανδρώνονται από τα κράτη μέλη και έχουν ως στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, τη
διαχείριση κρίσεων και την ανάπτυξη ανθρωπιστικών αποστολών. Για να βελτιώσει
την βραχυπρόθεσμη ετοιμότητά της, η ΕΕ δημιούργησε μάχιμες μονάδες οι οποίες
αποτελούνται από 1.500 περίπου άνδρες. Δύο μάχιμες μονάδες είναι σε κατάσταση
ετοιμότητας ανά πάσα στιγμή30.
Η υπεράσπιση και η ασφάλεια είναι παραδοσιακά θέματα εθνικής κυριαρχίας. Οι
πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα καθιερώθηκαν ως ο δεύτερος εκ των τριών
«πυλώνων» της συνθήκη του Μάαστριχτ. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας συνεστήθη στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, τέθηκε σε
ισχύ το 1993 και ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997 που
τέθηκε σε ισχύ το 1999 εκτοπίζοντας την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία. Η κοινή
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αυτή πολιτική αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ ως αρμόδιο για την εδαφική υπεράσπιση της
Ευρώπης. Το 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλαβε ευθύνες για την διατήρηση της
ειρήνης (σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κονγκό) και αστυνόμευση των συνθηκών. Η
επίβλεψη συντονίζεται από την επικεφαλής αντιπρόσωπο για την κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφαλείας, Κάθριν Άστον, από την 1η Δεκεμβρίου 2009.
Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και υπεράσπισης είναι ένα στοιχείο που
διαμόρφωσε το πολιτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών και
διασωστικών αναγκών, αλλά και τους στόχους των ενόπλων δυνάμεων. Περιλαμβάνει
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης 60.000 μελών ταχείας
ανάπτυξης για λόγους διατήρησης της ειρήνης, μιας ευρωπαϊκής αμυντικής
αντιπροσωπείας και ενός δορυφορικού κέντρου (για λόγους πληροφόρησης).
Η κοινή εξωτερική πολιτική έκανε τα πρώτα της βήματα χάρη στην εγκαθίδρυση της
ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας , η οποία πρόβλεπε διαδικασίες αμοιβαίας
πληροφόρησης και τακτικές συνδιασκέψεις για την εναρμόνιση των θέσεων των
κρατών μελών στα θέματα της διεθνούς πολιτικής. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση πήγε ένα βήμα εμπρός σχετικά με την Ενιαία Πράξη. Ενώ με αυτήν την
τελευταία τα κράτη μέλη αναλάμβαναν την υποχρέωση να επιδιώξουν να
διατυπώσουν και να εφαρμόσουν από κοινού μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, μια
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Αυτή παραμένει μια
διακυβερνητική δραστηριότητα διάφορη από το θεσμικό πλαίσιο της Κοινότητας και
εξαιρείται από την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη
προχωρούν με μετρημένα βήματα σε αυτό το νέο πεδίο που συνεπάγεται στο μέλλον
σημαντικές εκχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας.
Στα πλαίσια της συστηματικής συνεργασίας τους, που είναι στην πραγματικότητα η
συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη
αλληλοενημερώνονται και συνεννοούνται στα πλαίσια του Συμβουλίου για κάθε
ζήτημα ΚΕΠΠΑ που παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι
η επιρροή της Ένωσης ασκείται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Οι διπλωματικές
και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής
σε τρίτες χώρες και οι αντιπροσωπείες τους σε διεθνείς οργανισμούς οφείλουν να
εντείνουν τη συνεργασία τους ανταλλάσοντας πληροφορίες, προβαίνοντας σε κοινές
αξιολογήσεις και συμβάλλοντας στην εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να συντονίσουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών
οργανισμών και τις διεθνείς διασκέψεις. Όλα τα κράτη μέλη ή εκείνα που
εκπροσωπούνται σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις οφείλουν να υποστηρίζουν τις
κοινές θέσεις και να τηρούν ενήμερα τα κράτη μέλη που δε συμμετέχουν για κάθε
ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικά, τα κράτη μέλη που είναι μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οφείλουν να συνεννοούνται μεταξύ τους, να
τηρούν πλήρως ενήμερα τα άλλα κράτη μέλη και να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα
συμφέροντα της Ένωσης (Μούσης, 2005).
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4.1. Η λήψη αποφάσεων σε θέματα ΚΕΠΠΑ
Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της κοινοτικής μεθόδου και της μεθόδου λήψης
των αποφάσεων για την ΚΕΠΠΑ. Ενώ με την κοινοτική μέθοδο μόνον η Επιτροπή
έχει το δικαίωμα της πρότασης, εξασφαλίζοντας έτσι το σεβασμό του κοινού
συμφέροντος και τη συνοχή της δράσης, στα θέματα ΚΕΠΠΑ όλα τα κράτη μέλη και
η Επιτροπή έχουν το δικαίωμα πρότασης. Υπάρχει έτσι κίνδυνος ανακολουθίας
μεταξύ της προτεινόμενης δράσης και των άλλων πολιτικών της ΕΕ και παράβλεψης
των συμφερόντων των μειοψηφούντων κρατών μελών, τα οποία δεν μπορούν να την
εμποδίσουν. Υπάρχουν επίσης δύο ανεξάρτητα εκτελεστικά όργανα της πολιτικής,
εφόσον η Επιτροπή αναθέτει σε ένα από τα μέλη της την αρμοδιότητα για τις
εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας και το Συμβούλιο ονομάζει τον Γενικό
Γραμματέα του Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ. Και εδώ υπάρχει κίνδυνος
ασυνέπειας στη διαχείριση των νομικών και οικονομικών μέσων της πολιτικής. Τέλος
και κυρίως, αντί των κλασικών μορφών των κοινοτικών πράξεων, οι αποφάσεις για
την ΚΕΠΠΑ παίρνουν ειδικές μορφές, λαμβάνονται κατά κανόνα από το Συμβούλιο
κατ ομοφωνία και δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισμούς
της ΚΕΠΠΑ. Μπορεί, ιδίως, να ορίσει κοινές στρατηγικές σε τομείς τους οποίους τα
κράτη μέλη έχουν σημαντικά κοινά συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο καθορισμός
κοινών στρατηγικών εξαρτάται από την αναγνώριση ύπαρξης κοινών συμφερόντων
από την πλειοψηφία των κρατών μελών, οι κοινές στρατηγικές αποτελούν χρήσιμο
πλαίσιο για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της Ένωσης, εφόσον επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων με
πλειοψηφία. Οι κοινές στρατηγικές καθορίζουν τους στόχους τους, τη διάρκειά τους
και τα μέσα που πρέπει να παρέχονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη. Βάσει των
γενικών προσανατολισμών που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο
λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τον καθορισμό και την εφαρμογή της
ΚΕΠΠΑ, συνήθως κατ’ ομοφωνία. Το Συμβούλιο συνιστά κοινές στρατηγικές στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τις εφαρμόζει.
Οι κοινές θέσεις που υιοθετούνται από το Συμβούλιο, καθορίζουν τη στάση της
Ένωσης επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως. Τα κράτη
μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις κοινές θέσεις.
Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η συνοχή του συνόλου των ενεργειών της ΕΕ.
Κατά συνέπεια κάθε κοινή θέση πρέπει να συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις που
ακολουθούνται στο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων με μια τρίτη χώρα και με τους
στόχους και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, έστω και αν η
υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Οι κοινές δράσεις, τις οποίες υιοθετεί το Συμβούλιο αντιμετωπίζουν ειδικές
καταστάσεις όταν κρίνεται ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση εκ μέρους της
Ένωσης. Προσδιορίζουν τους στόχους τους, το πεδίο εφαρμογής τους, τα μέσα που
πρέπει να διατεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και,
αν χρειάζεται, τη διάρκειά τους. Οι κοινές δράσεις δεσμεύουν τα κράτη μέλη όσον
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αφορά τις θέσεις που υιοθετούν και τη διεξαγωγή της δράσης τους. Όταν ένα κράτος
μέλος σχεδιάζει να λάβει εθνική θέση ή να αναλάβει εθνική δράση στα πλαίσια της
κοινής δράσης, πρέπει να παρέχει πληροφορίες μέσα σε προθεσμίες που να
επιτρέπουν, εάν χρειαστεί προηγούμενη διαβούλευση στους κόλπους του
Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν, επειγόντως, τα μέτρα που
επιβάλλονται στα πλαίσια των γενικών στόχων της κοινής δράσης, αλλά πρέπει να
ενημερώνουν αμέσως το Συμβούλιο.
Η μέθοδος λήψης των αποφάσεων για την ΚΕΠΠΑ διαφέρει πολύ από τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία που διέπει τις άλλες δραστηριότητες της Ένωσης. Αυτή η
πολιτική διέπεται από ειδικούς κανόνες και διαδικασίες. Χαράσσεται και υλοποιείται
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία αποφασίζουν με
ομοφωνία, πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν αλλιώς. Η
θέσπιση νομοθετικών πράξεων αποκλείεται. Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα της
ομοφωνίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, όταν εκδίδει απόφαση
που καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης βάσει απόφασης ή συγκεκριμένου
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας, ούτε όσον αφορά τις πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προς τα στρατηγικά συμφέροντα και
τους στόχους της Ένωσης αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας καθώς και άλλους τομείς που εμπίπτουν στην εξωτερική δράση της
Ένωσης. Μπορούν να αφορούν τις σχέσεις της Ένωσης με μια χώρα ή μια περιοχή, ή
να έχουν θεματική προσέγγιση. Προσδιορίζουν τη διάρκειά τους και τα μέσα που θα
πρέπει να παράσχουν η Ένωση και τα κράτη μέλη. Ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όσον αφορά τα
θέματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, και η Επιτροπή,
όσον αφορά τους άλλους τομείς εξωτερικής δράσης, μπορούν να υποβάλλουν στο
Συμβούλιο κοινές προτάσεις.
Όταν μια διεθνής κατάσταση απαιτεί επιχειρησιακή δράση εκ μέρους της Ένωσης, το
Συμβούλιο εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις. Προσδιορίζουν τους στόχους τους, το
πεδίο εφαρμογής τους, τα μέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις
προϋποθέσεις εφαρμογής τους και, εφόσον είναι απαραίτητο, τη διάρκειά τους. Αυτές
οι αποφάσεις δεσμεύουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις θέσεις που υιοθετούν και τη
διεξαγωγή της δράσης τους. Κάθε θέση ή δράση κράτους μέλους η οποία σχεδιάζεται
κατ' εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου γνωστοποιείται από το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει, εάν είναι αναγκαίο, προηγούμενη
συνεννόηση στα πλαίσια του Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη στάση της Ένωσης επί
συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως. Τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη συνεννοούνται μεταξύ τους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και του Συμβουλίου για κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
που παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, προκειμένου να καθορίσουν κοινή προσέγγιση.
Πριν να αναλάβει διεθνώς οποιαδήποτε δράση ή οποιαδήποτε δέσμευση που θα
μπορούσε να επηρεάσει τα συμφέροντα της Ένωσης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να
διαβουλεύεται με τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή
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του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους. Στους διεθνείς
οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη
μέλη, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν οφείλουν να υποστηρίζουν τις θέσεις της
Ένωσης.
Η εποικοδομητική αποχή επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να μη συμμετέχουν σε
κοινή δράση, διευκολύνοντας έτσι την υιοθέτηση πρωτοβουλιών, που υποστηρίζονται
από τα περισσότερα κράτη μέλη (τα δύο τρίτα της ειδικής πλειοψηφίας). Όπως είδαμε
παραπάνω, οι αποφάσεις ΚΕΠΠΑ λαμβάνονται ομοφώνως από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο ή το Συμβούλιο, αλλά ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να απόσχει από
τη ψηφοφορία για να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεως. Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο
που δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση, αποδέχεται ότι η απόφαση αυτή
δεσμεύει την Ένωση και απέχει από οποιαδήποτε δράση, η οποία ενδέχεται να
αντιτίθεται ή να εμποδίζει τη δράση της Ένωσης που βασίζεται σε αυτή την
απόφαση. Εάν τα απέχοντα μέλη αντιπροσωπεύουν πλέον του ενός τρίτου των ψήφων
στο Συμβούλιο, η απόφαση δεν λαμβάνεται.
Για αποφάσεις που δεν έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει
δράση ή θέση της Ένωσης βάσει απόφασης ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αν, όμως, μέλος του Συμβουλίου δηλώσει ότι, για
ζωτικούς και δεδηλωμένους λόγους εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στη
λήψη απόφασης με ειδική πλειοψηφία, το Συμβούλιο δύναται, με ειδική πλειοψηφία
να ζητήσει την παραπομπή του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για λήψη
απόφασης με ομοφωνία . Η δυνατότητα του βέτο παραμένει, αν και ένα κράτος μέλος
πρέπει να δώσει εξηγήσεις για να τη χρησιμοποιήσει. Τέτοιες εξηγήσεις δεν μπορούν
να αποτρέψουν το βέτο, αν ένα κράτος μέλος είναι αποφασισμένο να υπερασπίσει τα
συμφέροντά του, τα οποία αποκλίνουν από εκείνα της πλειοψηφίας. Συνάγεται ότι η
μέθοδος της ΚΕΠΠΑ είναι μια βελτιωμένη μέθοδος διακυβερνητικής συνεργασίας,
αλλά όχι τίποτα περισσότερο. Ακόμη και με τις βελτιώσεις που προβλέπει η Συνθήκη
της Λισαβόνας, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας δεν μπορεί να γίνει
κοινή πολιτική με τα μέσα που τίθενται στη διάθεσή της.
Οι διοικητικές δαπάνες της ΚΕΠΠΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι
λειτουργικές δαπάνες βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πλην των
δαπανών που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες
στην άμυνα και των περιπτώσεων όπου το Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα
διαφορετική απόφαση. Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν καταλογίζονται στον
προϋπολογισμό της Ένωσης, αυτές βαρύνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την κλείδα
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εκτός εάν το Συμβούλιο λάβει ομόφωνα
διαφορετική απόφαση. Ένα ινστιτούτο μελετών ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με έδρα το Παρίσι και ένα δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα την
πόλη Torrejón de Ardoz (Ισπανία) υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, και ιδίως της ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας), και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, ιδιαίτερα με
τη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων στους σχετικούς τομείς31.

31

http://europedia.moussis.eu/ books/Book_2/3/8/2/2/?lang =gr&all =1&s= 1&e=10
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4.2. Οι στόχοι της ΚΕΠΠΑ
Οι στόχοι της ΚΕΠΠΑ είναι οι εξής:
 Διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων, της ανεξαρτησίας
και της ακεραιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών.
 Ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης υπό όλες τις μορφές της.
 Διατήρηση της ειρήνης και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις
αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τις
αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των
Παρισίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα.
 Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.
 Ανάπτυξη και ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και
σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.
 Τα κράτη μέλη δεσμεύονται από μια ρήτρα πίστης στην ΕΕ. Υποστηρίζουν ενεργά
και ανεπιφυλάκτως την ΚΕΠΠΑ, απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα
συμφέροντα της Ένωσης που είναι ικανή να θίξει την αποτελεσματικότητά της
στις διεθνείς σχέσεις και συνεργάζονται για την ενίσχυση και την περαιτέρω
ανάπτυξη της αμοιβαίας πολιτικής τους αλληλεγγύης (Noel, 2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που είναι δημοκρατική,
διαθέτει οικονομία της αγοράς και έχει τη διοικητική ικανότητα να αναλάβει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ένωση.
Αυτό σημαίνει ότι η διεύρυνση είναι μια συνεχής διαδικασία.
Η ΕΕ έχει ήδη υποδεχτεί στους κόλπους της νέα μέλη έπειτα από διαδοχικά κύματα
προσχωρήσεων. Δημιούργησε επίσης μια ενιαία αγορά και ένα ενιαίο νόμισμα και
διεύρυνε τις αρμοδιότητές της οι οποίες καλύπτουν πλέον, πέραν των θεμάτων
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, και θέματα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας. Με κάθε διεύρυνση αυξήθηκε περισσότερο η μεγάλη
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διεύρυνση του 2004, από 15 σε 25 μέλη, ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της
Ένωσης και είχε τις ρίζες της στην κατάρρευση του κομμουνισμού, που συμβολίζεται
με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το 1989. Η διεύρυνση αυτή προσέφερε μια
ανέλπιστη και άνευ προηγουμένου ευκαιρία να επεκταθούν στην κεντρική και
ανατολική Ευρώπη η σταθερότητα και η ευημερία που απολαμβάνουν οι πολίτες της
ΕΕ.
Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Ένωσης μετά τη διεύρυνση είναι η άνοδος
του βιοτικού επιπέδου των χωρών που προσχώρησαν το 2004 (Εσθονία, Κύπρος,
Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική
Δημοκρατία), όπως και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στα επίπεδα της ΕΕ.
Τη στιγμή αυτή, οι οικονομίες των χωρών που προσχώρησαν το 2004 αναπτύσσονται
με ταχύτερους ρυθμούς απ ότι των άλλων χωρών. Το γεγονός αυτό φέρνει
μεγαλύτερη ευημερία στις χώρες αυτές, δημιουργεί απασχόληση και ανοίγει νέες
αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι
διαφορές ως προς το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διάφορων μελών της Ένωσης
μειώνονται, και ο τυπικός δείκτης μέτρησης του πλούτου, το κατά κεφαλήν εισόδημα
(ΑΕΠ), σε χώρες όπως η Κύπρος και η Σλοβενία προσεγγίζει το μέσο ΑΕΠ της
Ένωσης.
Μία από τις κύριες υποχρεώσεις των νέων μελών ήταν η ανάληψη της ευθύνης για τη
διασφάλιση των ανατολικών συνόρων τους, τα οποία αποτελούν πλέον τα εξωτερικά
σύνορα της Ένωσης. Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη διατήρηση ανοιχτών εσωτερικών συνόρων εντός της ΕΕ. Από τα
τέλη του 2007, οι πολίτες των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης οι
οποίες προσχώρησαν στην Ένωση το 2004, μπορούν πλέον να μετακινούνται χωρίς
διαβατήριο, γεγονός που συμβολίζει την κατάργηση των συνόρων ανατολικής
δυτικής Ευρώπης που είχαν δημιουργηθεί με τον ψυχρό πόλεμο, χωρίζοντας την
Ευρώπη στα δύο.
Η εμπειρία από τις προηγούμενες διευρύνσεις της ΕΕ κατέδειξε πόσο ομαλά
εξελίσσεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ. Ωστόσο, οι σημαντικές αλλαγές
αποτελούν συχνά πηγή ανησυχίας και η διεύρυνση του 2004 δεν ήταν εξαίρεση. Για
να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανησυχίες, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Ιούνιο
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2006 ότι για τις μελλοντικές διευρύνσεις της Ένωσης θα λαμβάνεται υπόψη η
ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει τα νέα μέλη32.

Πίνακας 1: Ιστορία της διεύρυνσης

Έτος

Ιστορία της διεύρυνσης

Σύνολο

1957

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο,
Ολλανδία

6

1973

Δανία, Ιρλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο

9

1981

Ελλάδα

10

1986

Πορτογαλία, Ισπανία

12

1995

Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία

15

2004

Κύπρος, Τσεχία, Σλοβακία,
Εσθονία, Λεττονία,
Λιθουανία, Πολωνία,
Ουγγαρία, Μάλτα, Σλοβενία

25

2007

Βουλγαρία, Ρουμανία

27

Πηγή: Έθνος, 2010.

32

http://europa.eu/pol/enlarg/index_el.htm
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5.1. Όροι προσχώρησης
α) Νομικές απαιτήσεις
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν πάντα μια πολιτική και οικονομική διαδικασία
ανοιχτή προς όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που είναι έτοιμα να υπογράψουν τις ιδρυτικές
συνθήκες και να αποδεχτούν εξολοκλήρου το δίκαιο της ΕΕ. Βάσει της Συνθήκης της
Ρώμης κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Κοινότητας. Η
συνθήκη του Μάαστριχτ προσθέτει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν κυβερνητικά
συστήματα που θα βασίζονται σε δημοκρατικές αρχές.
β) Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης
Το 1993, ύστερα από αιτήσεις των πρώην κομμουνιστικών κρατών να προσχωρήσουν
στην Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τα τρία κριτήρια τα οποία θα πρέπει
να πληροί ένα κράτος προκειμένου να γίνει μέλος της ΕΕ. Πριν από την προσχώρησή
τους, τα νέα μέλη πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
Σταθερούς θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα
ανθρώπινα δικαιώματα , τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων.
 Λειτουργική οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης της
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.
 Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Θα πρέπει να διαθέτουν
δημόσια διοίκηση ικανή να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται τη νομοθεσία της ΕΕ
στην πράξη.


γ) Η διαδικασία προσχώρησης
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται ανάμεσα στην εκάστοτε
υποψήφια χώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί την ΕΕ. Όταν
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, η έγκριση για την προσχώρηση μιας νέας χώρας
στην ΕΕ πρέπει να είναι ομόφωνη από τα ήδη υπάρχοντα κράτη μέλη που
συνέρχονται στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη
συγκατάθεσή του με θετική ψήφο από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Όλες
οι συνθήκες προσχώρησης πρέπει να επικυρωθούν από τα κράτη μέλη και τα
υποψήφια κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες του εκάστοτε
κράτους.
Κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων οι υποψήφιες χώρες λαμβάνουν βοήθεια
από την ΕΕ, ώστε να μπορέσουν πιο εύκολα να συμβαδίσουν με τα κράτη μέλη σε
οικονομικό επίπεδο. Για την προσχώρηση των 10 χωρών το 2004, διατέθηκε
χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 41 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε ως στόχο τη
χρηματοδότηση διαρθρωτικών έργων προκειμένου οι νέες χώρες να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στα κριτήρια ένταξης (Δασκάλου, 1996).
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5.2. Το διευρυνσιακό εγχείρημα της ΕΕ: μια επιτυχημένη πολιτική
Η μέχρι τώρα εμπειρία της ΕΕ, κατέστησε τη διευρυνσιακή διαδικασία, μία από τις
πιο επιτυχημένες πολιτικές, αποδεικνύοντας τον ελκυστικό χαρακτήρα της Ένωσης
και εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη και πρόληψη των
συρράξεων. Σήμερα, η ΕΕ των 27 κρατών μελών, έχει πληθυσμό που αγγίζει τα 500
εκατομμύρια όταν η αρχική, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, πριν από 50 χρόνια,
είχε 6 μέλη και πληθυσμό λιγότερο από 200 εκατομμύρια.
Έως τώρα, η διεύρυνση συνοδευόταν από μεγαλύτερη εμβάθυνση. Αυτή η παράλληλη
πορεία διεύρυνσης και εμβάθυνσης έχει τεθεί στο κέντρο του προβληματισμού, λόγω
της αποτυχίας επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης και των δυσκολιών που
έχουν προκύψει σε σχέση με την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Διότι, αν
και, θεωρητικά, η διευρυνσιακή διαδικασία δεν επηρεάζεται από τις παραπάνω
εξελίξεις, εντούτοις αμφισβητείται, από ορισμένες πλευρές, είτε το εύρος της, είτε η
δυνατότητα προώθησής της, πριν από την ολοκλήρωση της θεσμικής μεταρρύθμισης
και τη διασφάλιση επαρκούς ικανότητας ενσωμάτωσης νέων μελών από την ΕΕ. Κατά
συνέπεια, είναι απολύτως σαφές ότι το ζήτημα της διεύρυνσης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με το μέλλον της Ένωσης.
Η Ελλάδα πιστεύει ότι, το εγχείρημα της διεύρυνσης πρέπει να προχωρά παράλληλα
με αυτό της εμβάθυνσης, ώστε η ΕΕ να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και
στο μέλλον, καθώς θα διευρύνεται. Παράλληλα, η χώρα μας υποστηρίζει ότι η ΕΕ
πρέπει να αποδειχθεί, για μια ακόμη φορά αξιόπιστη, τηρώντας τις υποσχέσεις που
έχει ήδη αναλάβει έναντι των υποψηφίων προς ένταξη χωρών (Κροατία και Τουρκία)
και των χωρών σε ενταξιακή τροχιά, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, στα οποία θα
μπορούσε ενδεχομένως να συμπεριλάβει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το
Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Η Ένωση θεωρεί ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να
γίνουν μέλη της ΕΕ μόλις είναι έτοιμες. Ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία
μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ολίγων ετών, οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία
προβλέπεται να διαρκέσουν πολύ περισσότερο. Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία. Η αίτηση
προσχώρησης που υπέβαλε η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
έχει γίνει επίσημα αποδεκτή από την ΕΕ, παρόλο που δεν έχει οριστεί μέχρι τώρα
ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Η ευρωπαϊκή προοπτική αποτελεί το βασικό κίνητρο για τις χώρες αυτές, ώστε να
καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την
υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και των κοινών αξιών της Ένωσης, οι οποίες
βασίζονται στην ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, την
ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη, καθώς και στις σχέσεις καλής γειτονίας.
Παράλληλα, όμως, με την τήρηση των υπεσχημένων, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να
εφαρμόζει αυστηρή, αλλά δίκαιη αιρεσιμότητα, έναντι όλων και να κρίνει την πρόοδο
που σημειώνει κάθε χώρα, στη βάση των ατομικών της επιδόσεων33.

33

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/European+Policy/Expansion/Enlargement/
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5.3. Υποψήφιες χώρες προς ένταξη
Α. Τουρκία
Η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ήταν αποτέλεσμα της επιταχυνόμενης
τα τελευταία χρόνια πορείας προσέγγισής της προς τις ευρωπαϊκές δομές.
Συνδεδεμένο μέλος από το 1963, η Τουρκία υπέγραψε το 1995 Συμφωνία
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ και το 1999 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι
της απενεμήθη το καθεστώς της υποψηφίας προς ένταξη χώρας. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2004 αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, καθώς η Τουρκία πληροί ικανοποιητικώς
και όχι πλήρως τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η ικανοποίηση των οποίων
αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε αντιστάθμισμα της
εν λόγω έλλειψης, στο αυστηρό διαπραγματευτικό πλαίσιο της Τουρκίας
προσετέθησαν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, όπως η τήρηση των σχέσεων καλής
γειτονίας, η επίλυση των σημαντικών διμερών διαφορών και η επίδειξη προόδου για
την επίλυση του Κυπριακού. Λόγω της ιδιαιτερότητας της τουρκικής υποψηφιότητας,
η διαπραγμάτευση αναμένεται να είναι μακρά και κοπιώδης. Σε κάθε περίπτωση,
κατά την διάρκειά της παρέχεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρίας αντιμετώπισης και
επίλυσης ιδιαίτερα σημαντικών για την χώρα μας θεμάτων.
Κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων προέκυψαν προβλήματα, εξαιτίας της
συνεχιζόμενης άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει το πρόσθετο Πρωτόκολλο στην
Συμφωνία Αγκύρας (Πρωτόκολλο που επεκτείνει την Τελωνειακή Ένωση ΕΕ
Τουρκίας στα 10 νέα κράτη μέλη), το οποίο αποτελεί συμβατική της υποχρέωση. Το
ζήτημα διευθετήθηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
(ΣΓΥΕΣ) του Δεκεμβρίου 2006, όπου αποφασίσθηκε ότι συγκεκριμένα κεφάλαια δεν
θα ανοίξουν και κανένα άλλο δεν θα κλείσει, έως ότου η Τουρκία εφαρμόσει πλήρως
και έναντι όλων των κρατών μελών το Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Παράλληλα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά και καταγράφει την τουρκική πρόοδο επί
του θέματος στις Εκθέσεις Προόδου.
Στην μία από αυτές, το Συμβούλιο υιοθέτησε, τον Δεκέμβριο του 2008,
συμπεράσματα σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ. Με την ευκαιρία αυτή, τα κράτη
μέλη της ΕΕ υπογράμμισαν την ανάγκη να προχωρήσει η Τουρκία σε σειρά
μεταρρυθμίσεων, να αποφεύγει κάθε είδους απειλή, όπως το να προκαλέσει πολεμική
εμπλοκή μεταξύ δύο κρατών ή συνασπισμού κρατών έναντι τρίτου ή άλλου
συνασπισμού, ή δράση που να επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας και την
ειρηνική επίλυση των διαφορών και να εφαρμόσει επειγόντως, ως προς την Κύπρο, το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία Σύνδεσης (Έθνος, 2010).
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Β. Κροατία
Η Κροατία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ στις 21 Φεβρουαρίου 2003, κατά τη
διάρκεια της τέταρτης Ελληνικής Προεδρίας. Μετά την έκδοση θετικής
γνωμοδότησης της Επιτροπής, τον Απρίλιο 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Ιουνίου 2004 αποφάσισε να αποδώσει στην Κροατία καθεστώς υποψήφιας χώρας.
Προβλήματα στη συνεργασία της Κροατίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την
πρώην Γιουγκοσλαβία καθυστέρησαν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων,
οι οποίες τελικά ξεκίνησαν στις 3 Οκτωβρίου 2005 (Έθνος, 2010).
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με σχετικά ομαλό ρυθμό. Έχει ανοίξει
28 από τα 35 κεφάλαια διαπραγμάτευσης μέχρι στιγμής, ενώ 17 εξ αυτών έχουν ήδη
κλείσει υπό όρους. Σημειώνεται ότι, οι ενταξιακές συνομιλίες της Κροατίας συνέχισαν
να βρίσκονται σε αδιέξοδο μέχρι τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους αλλά
σύμφωνα με τις εξελίξεις το θέμα αυτό ενδέχεται να επιλυθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου
του 2011 (SETimes, 2007).
Η Ελλάδα διάκειται θετικά έναντι της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ, μεταξύ των
άλλων γιατί πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής υπέρ της ευρωπαϊκής
προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η Κροατία αποτελεί σημαντικό παράδειγμα για
τις άλλες χώρες της περιοχής (Έθνος, 2010).

Γ. Δυτικά Βαλκάνια
Η Ελλάδα υπήρξε από τις χώρες εκείνες που συνέβαλαν καθοριστικά στην
διαμόρφωση της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ), η οποία αποτελεί
το κύριο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΕ ως προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η
μελλοντική ένταξη των χωρών της περιοχής, που αποτελούν υποψήφιες ή εν δυνάμει
υποψήφιες χώρες, αποτελεί βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.
Στις χώρες αυτές συγκαταλέγονται η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Σερβία, το Μαυροβούνιο,
η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ευρωπαϊκή
προοπτική έχει αποδοθεί και στο Κόσσοβο, ως ανήκον στα Δυτικά Βαλκάνια.
Η μελλοντική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, με πλήρη εφαρμογή,
βεβαίως, των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (τα οποία πρέπει να πληρούν όλες
ανεξαιρέτως οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και αφορούν στον πολιτικό και
οικονομικό τομέα) και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει η Διαδικασία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και οι συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου, αποτελεί
στρατηγική επιλογή της Ελλάδας, η οποία, κατά την άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ,
οργάνωσε (21.06.2003) τη Συνάντηση Κορυφής ΕΕ Δυτικών Βαλκανίων της
Θεσσαλονίκης. Μέσα από την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών, όπως
καταγράφεται στο Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης, η χώρα μας εκτιμά ότι μπορεί να
προωθηθεί η εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή αυτή, η
οικονομική ανάπτυξη και ο εκδημοκρατισμός, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδει στην
ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, ως
καθοριστικό παράγοντα της πορείας των ανωτέρω χωρών προς την Ευρώπη.
Με το Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
ενισχύθηκε και εμπλουτίσθηκε, με προενταξιακά στοιχεία, αποτελώντας πλέον το
θεσμικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων.
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Δίδοντας νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η
Υπουργός Εξωτερικών υπέβαλε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων στις 19-20 Νοεμβρίου 2007, συνολική πρόταση για συγκεκριμένα βήματα
και ενέργειες, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή προοπτική της
περιοχής και οι προσπάθειες σταθεροποίησης και ανάπτυξης της.
Μεταξύ των ανωτέρω προτάσεων συγκαταλέγονται η υπογραφή, από όλες τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων, Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) με την
ΕΕ. Με την υπογραφή της ΣΣΣ από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη τον Ιούνιο 2008,
ολοκληρώθηκε ο κύκλος της διαπραγμάτευσης της Συμφωνιών. Οι ΣΣΣ με την
Κροατία και την ΠΓΔΜ έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, και αυτές με τις υπόλοιπες χώρες
βρίσκονται στη διαδικασία της κύρωσης από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της
ΕΕ, με εξαίρεση προς το παρόν, της Συμφωνίας με τη Σερβία. Στόχος των Συμφωνιών
αυτών, που αποτελούν ολοκληρωμένες συμφωνίες, με πολιτικό και εμπορικό σκέλος,
είναι η ενίσχυση και η στήριξη της πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής
σταθερότητας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η ενίσχυση της περιφερειακής
συνεργασίας και η σταδιακή προσέγγιση των χωρών αυτών προς την ΕΕ. Η
διαπραγμάτευση και εφαρμογή Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί
ουσιαστικό βήμα της κάθε χώρας της περιοχής, στην πορεία της προς την Ένωση.
Άλλη ελληνική πρόταση αφορούσε στη σταδιακή κατάργηση του καθεστώτος
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στόχος που είχε ούτως ή
άλλως τεθεί και στο Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης. Ήδη, από τη 1 Ιανουαρίου 2008
έχουν τεθεί σε ισχύ οι Συμφωνίες Διευκόλυνσης Θεωρήσεων με τις χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων, παράλληλα με τις αντίστοιχες Συμφωνίες περί επανεισδοχής.
Πρόσφατα, και μετά από πρωτοβουλία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας, που επιθυμούν να καταστεί πιο σαφής και χειροπιαστή η ευρωπαϊκή
προοπτική για τους λαούς της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, η Επιτροπή άρχισε
διάλογο με τις χώρες της περιοχής, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των θεωρήσεων.
Η ενθάρρυνση των λοιπών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους προς
την ΕΕ, αποτελεί πάγια πολιτική της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα
παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στη Σερβία,
το Μαυροβούνιο, την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, υποστηρίζοντας τις
προσπάθειες που οι επί μέρους χώρες καταβάλλουν στο πλαίσιο της αναγκαίας
αιρεσιμότητας. Με βάση, εξ άλλου, το στενό πλέγμα διμερών σχέσεων που συνδέει τη
χώρα μας με τις επί μέρους χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Ελλάδα στηρίζει τις
πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των επί
μέρους χωρών, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, όσο και προς όφελος των λαών και
πολιτών της περιοχής. Η πρόοδος των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων καταγράφεται
ετησίως τόσο ατομικά, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, όσο και μέσω του Εγγράφου
Στρατηγικής, στο πλαίσιο του διευρυνσιακού πακέτου που επιμελείται η Επιτροπή. Ως
περιοχή ιδιαίτερης προτεραιότητας για την ΕΕ, η καταγραφή της προόδου που
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της αναγκαίας αιρεσιμότητας κρίνει, εν πολλοίς, και την
πορεία των επί μέρους χωρών προς την ΕΕ (Έθνος, 2010).
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5.4. Πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η ΕΕ
α) Γεωγραφικά σύνορα
Καθώς η ΕΕ διευρύνθηκε με την ένταξη αρχικά 25 και στη συνέχεια 27 χωρών, τα
κράτη μέλη προετοίμασαν ένα νέο πλαίσιο συνθήκης για να διασφαλίσουν ότι η
διευρυμένη Ένωση θα ήταν ικανή να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με
δημοκρατικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, έγινε σαφές ότι πολλοί
Ευρωπαίοι είχαν κάποιες ανησυχίες για τα τελικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ακόμα και για την ταυτότητά της. Δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα, ιδίως από τη στιγμή που κάθε χώρα έχει διαφορετικά γεωπολιτικά και
οικονομικά συμφέροντα. Οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία υποστηρίζουν την
υποψηφιότητα της Ουκρανίας. Η πιθανή ένταξη της Τουρκίας θα εγείρει το ερώτημα
της θέσης κάποιων χωρών στην περιοχή του Καυκάσου, όπως η Γεωργία και η
Αρμενία, σε σχέση με την ΕΕ.
Παρόλο που πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η
Ελβετία και το Λιχτενστάιν δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η κοινή
γνώμη σε αυτές τις χώρες τάσσεται επί του παρόντος κατά της ένταξης.
Η πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία και η στρατηγική θέση της Μολδαβίας
συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδια. Είναι προφανές ότι η υποψηφιότητα της Ρωσίας
θα δημιουργούσε μη αποδεκτές ανισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από
πολιτικής όσο και από γεωγραφικής απόψεως.
β) Διοικητικοί περιορισμοί
Επιπλέον, οι τρέχοντες κανόνες προσχώρησης, όπως ορίζονται στη συνθήκη της
Νίκαιας από το 2003, θέτουν το θεσμικό πλαίσιο για μια Ένωση που δεν θα ξεπερνάει
τα 27 μέλη. Για να ξεπεραστεί αυτό το όριο απαιτείται μια νέα διακυβερνητική
συμφωνία για τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη σε αυτούς τους θεσμούς.
Η ικανότητα της Ένωσης να λειτουργεί σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των
Συνθηκών θα περιοριστεί αν τα κράτη μέλη είναι περισσότερα από 30. Οι διαδικασίες
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να επανεξετάζονται διεξοδικά ώστε να αποφευχθεί η
παράλυση και προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει την ικανότητα δράσης.
Επίσης, υπάρχουν ευαίσθητα θέματα όπως η χρήση των επίσημων γλωσσών. Η
ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αύξησαν τις επίσημες γλώσσες σε 23. Η
διεύρυνση της Ένωσης δεν πρέπει να κάνει τους απλούς ανθρώπους να αισθάνονται
ότι η εθνική ή η τοπική τους ταυτότητα χάνεται μέσα σε μια τυποποιημένη ΕΕ
(Βενιζέλος, 1994).
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5.5. Υποψήφιες και μη υποψήφιες χώρες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο παράλληλες πολιτικές για το χειρισμό των σχέσεών
της με τους γείτονές της, ανάλογα με το αν αυτοί βρίσκονται στον εκάστοτε
κατάλογο των εν δυνάμει υποψηφίων μελών ή όχι.
Οι συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια
χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ στο τέλος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Οι
πρώτες συμφωνίες αυτού του τύπου έχουν ήδη συναφθεί με την Κροατία και την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ακολούθησε η Αλβανία.
Άλλες εν δυνάμει υποψήφιες χώρες σε αυτό το πλαίσιο είναι η Βοσνία
Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Σερβία.
 Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες
εμπορίου και συνεργασίας με κράτη της νότιας Μεσογείου και του βορείου
Καυκάσου που δεν είναι μέλη της, καθώς και με χώρες της ανατολικής Ευρώπης,
η μελλοντική σχέση των οποίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει
αδιευκρίνιστη (Τα Νέα, 2009).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το Δόγμα του ΝΑΤΟ (Ουάσινγκτον, 1999) και την αποφασισθείσα
ΚΕΠΠΑ (Ελσίνκι, 1999) οι νέες απειλές έχουν αλλάξει, άρα μαζί τους και οι ένοπλες
δυνάμεις των μελών του Συμφώνου και της ΕΕ. Έτσι προέκυψε η Αμυντική
Στρατηγική Αναθεώρηση (ΑΣΑ).
Όλα ήταν έτοιμα για τις επόμενες επεμβάσεις νέου τύπου όπως στη Γιουγκοσλαβία,
το Ιράκ, το Αφγανιστάν κ.λπ. Το ΝΑΤΟ όμως έχει και χώρες που δεν είναι στην ΕΕ
(ΗΠΑ, Καναδάς, Τουρκία κ.α) καθώς και η ΕΕ άλλες χώρες που δεν είναι στο ΝΑΤΟ
ή που δεν θέλουν να ανακατεύονται σε επιχειρήσεις δήθεν ειρηνευτικές όπως οι
βομβαρδισμοί και οι αποστολές στρατευμάτων εκτός των χωρών τους (Δανία,
Ιρλανδία). Επίσης χρειαζόντουσαν και μία λύση για τις περιπτώσεις όπου το ΝΑΤΟ
δε θα μπορούσε να επεμβαίνει στο σύνολό του ή ακόμα και σε περιοχές που δε θα
ήταν καλόδεχτο. Ο Ευρωστρατός έλυσε αυτό το πρόβλημα και έτσι αποφασίσθηκε η
ίδρυσή του στο Ελσίνκι και συμπληρώθηκαν οι λεπτομέρειες σε συνόδους των
ηγετών της ΕΕ που ακολούθησαν στη Νίκαια και τελευταία στη Σεβίλλη.
Αποφασίστηκε ότι θα αποτελείται από 50000 με 60000 ενόπλους και θα
συγκροτείται μέσα σε 60 ημέρες από την ειδοποίηση (άρα δε θα είναι ένας στρατός
συγκεντρωμένος κάπου μόνιμα εκτός από το επιτελείο και την ηγεσία του που θα
εδρεύει σταθερά σε καθορισμένο μέρος). Επίσης είχε αποφασισθεί πως δε θα κάνει
επιχειρήσεις εντός της ΕΕ αλλά θα τρέχει να αποκαθιστά και να διατηρεί την ειρήνη,
να διαχειρίζεται κρίσεις ενόπλως , να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, να διασώζει
παντού όπου τα συμφέροντα της ΕΕ το επιβάλλουν. Τέλος αποφασίσθηκε ότι θα
χρησιμοποιεί τα μέσα του ΝΑΤΟ (επικοινωνίες, σχέδια, βάσεις, μέσα μεταφοράς,
οπλικά συστήματα, κ.λπ.). Ο λόγος είναι προφανής. Η ΕΕ δεν διαθέτει τέτοια μέσα
αφ’ εαυτής και δεν υπάρχει κανείς λόγος να τα δημιουργήσει ξεχωριστά από το
ΝΑΤΟ. Δεν είχαν οι ηγέτες της καμία τέτοια διάθεση και δεν θα τους άφηναν και οι
Αμερικανοί, διότι τώρα ελέγχουν απόλυτα και τον Ευρωστρατό.
Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα και αυτό ήταν οι χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ και δεν
είναι ακόμα στην ΕΕ. Αυτές είναι η Τουρκία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Νορβηγία
και Ισλανδία. Αυτές οι χώρες και κύρια η Τουρκία με βάση τους κανονισμούς του
ΝΑΤΟ θα έπρεπε να συμφωνούν για την χρήση νατοϊκών μηχανισμών από την ΕΕ. Η
Τουρκία δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που πολύ γρήγορα της
παρουσιάσθηκε. Ήταν η αντικατάσταση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ (ουσιαστικά των
Αμερικανικών ώστε να είναι έτοιμες π.χ. για Ιράκ) από την περιοχή των Σκοπίων με
δυνάμεις της ΕΕ δηλαδή του Ευρωστρατού. Απείλησε η Τουρκία με βέτο και άρχισαν
οι διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στο Σύμφωνο της Άγκυρας. Η Τουρκία επιδιώκει
με τον τρόπο αυτό να έχει ουσιαστικό λόγο στα τεκταινόμενα στην ΕΕ, να πιέσει για
καθορισμό γρήγορο ημερομηνίας έναρξης συνομιλιών για την ένταξή της, να πιέζει
για το Κυπριακό και τα θέματα Αιγαίου, να επιβάλλει και με αυτόν τον τρόπο τον
ρόλο της στην περιοχή. Το Σύμφωνο συνυπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Μεγάλη
Βρετανία. Ουσιαστικά τρεις χώρες του ΝΑΤΟ και μία της ΕΕ και περί αυτού
πρόκειται. Δηλαδή για μία συμφωνία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ για τον τρόπο
συνεργασιών στα θέματα όχι μόνον του Ευρωστρατού αλλά ολοκλήρου του
φάσματος της Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΕ.
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Το Σύμφωνο αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι παρουσιάζεται. Πουθενά δεν
αναφέρει την Τουρκία. Αναφέρει τις συμμάχους της ΕΕ και περιλαμβάνει απλά
διατάξεις που συναντά κανείς σε αποφάσεις και συμπεράσματα συνόδων των ηγετών
της ΕΕ. Δεν πρόκειται επομένως με τίποτα να καταργηθεί. Ίσως συμπεριλάβουν
ακίνδυνες προσθήκες που υποτίθεται πως θα ικανοποιούν την ευαίσθητη ηγεσία της
χώρας μας.
Η πολιτική της ΕΕ και οι επιχειρήσεις του Ευρωστρατού δεν θα αντιστρατεύονται τα
συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των χωρών μελών του (δηλαδή των ΗΠΑ). Τα
συμπεράσματα είναι:
 Ο Ευρωστρατός δεν προοριζόταν για υπεράσπιση των χωρών των στρατιωτών που
θα τον αποτελούν αλλά για βρώμικες επιχειρήσεις όπου το ΝΑΤΟ δεν θα
επεμβαίνει με τη συλλογική του μορφή.
 Το Σύμφωνο της Άγκυρας έπρεπε να γίνει Σύμφωνο μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ και
τίποτα το θετικό για την Ελλάδα δεν θα περιλάμβανε. Η απειλή πολέμου, χρήσης
βίας από την Τουρκία δεν αίρεται.
 Οι ηγέτες της χώρας μας θα έπρεπε να σέβονται τη νοημοσύνη του λαού αν όχι τα
εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας που η πολιτική τους τα ταυτίζει με των
συμμάχων (Κακαράς, 2002).
Το όραμα των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα της Γαλλίας και Γερμανίας ήταν και
παραμένει, η συγκρότηση ενός δυναμικού Ευρωστρατού ανεξάρτητου από το ΝΑΤΟ,
ο οποίος θα έχει την ευθύνη της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης. Οι μέχρι
σήμερα όμως εξελίξεις δεν τους έχουν δικαιώσει. Αντ' αυτού υπήρξαν ορισμένες
αποφάσεις, που στην πλειονότητά τους περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση συνθήκη
του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αποτελούν
την αρχική προσπάθεια της συγκροτήσεως ενός κανονικού Ευρωστρατού.
Στις ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) καθορίζονται τα εξής :
 Η υπό συγκρότηση Ευρωδύναμη αναλαμβάνει αποστολές εκτός της Ενώσεως,
προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των
συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές
του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Οι αποστολές αυτές περιλαμβάνουν τις κοινές
δράσεις αφοπλισμού, τις ανθρωπιστικές αποστολές διάσωσης, την παροχή
συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, την πρόληψη των
συγκρούσεων και τη διατήρηση της ειρήνης, τη διαχείριση κρίσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται η αποκατάσταση της ειρήνης και η σταθεροποίηση μετά το
πέρας των συγκρούσεων.
 Η πολιτική της Ενώσεως σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη
του Βορείου Ατλαντικού για ορισμένα κράτη μέλη, που θεωρούν ότι η κοινή
άμυνά τους υλοποιείται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η διάταξη αυτή όπως γίνεται
αντιληπτό ότι δεν αφήνει περιθώρια για την προώθηση της ιδέας που αποσκοπεί
στην θέσπιση της ρήτρας της συλλογικής άμυνας που έχει προταθεί από πολλές
πλευρές.
 Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός
του, τα άλλα κράτη οφείλουν να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα
που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο
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πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που δεν προβλέπουν εκδήλωση αλληλεγγύης σε περίπτωση
που η επίθεση εκδηλώνεται από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ.
 Η ρήτρα αλληλεγγύης θα εκδηλώνεται, μόνο σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος
θα δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρώπινη καταστροφή
(Μουστάκης, 2005).
Σύμφωνα με άλλες αποφάσεις:
 Δεν έχει συγκροτηθεί αυτόνομο Στρατηγείο, όπως είχε κάποια στιγμή εξαγγελθεί,
λόγω των αντιδράσεων των ΗΠΑ. Αντ’ αυτού συγκροτήθηκε, εντός του ανωτάτου
συμμαχικού Στρατηγείου στην Μονς του Βελγίου, ολιγομελής «πυρήνας»
αξιωματικών συνδέσμων της ΕΕ και ένας αντίστοιχος εντός της υφισταμένης
στρατιωτικής δομής στις Βρυξέλες, που είναι μια ολιγομελής ομάδα από
αξιωματικούς και διπλωμάτες και εδρεύει στο κτίριο του Συμβουλίου Υπουργών
στις Βρυξέλλες. Οι αξιωματικοί μάλιστα που στελεχώνουν τον Ευρωπαϊκό πυρήνα
στο ΝΑΤΟ προέρχονται από τους υπηρετούντες σ΄αυτό και έχουν διπλά
καθήκοντα.
 Η σχεδίαση των επιχειρήσεων γίνεται ως εξής :
 Εφόσον υπάρχει πλήρης εμπλοκή του ΝΑΤΟ, θα σχεδιάζονται από αυτό,
όπως σήμερα, αλλά και με τη συμμετοχή του πυρήνα.
 Όταν οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακούν, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν
πολυεθνικό χαρακτήρα και τον σχεδιασμό θα αναλαμβάνει κάποιο από τα
Γενικά Επιτελεία των κρατών που θα συμμετέχουν.
 Όταν όμως από το μέγεθος της αποστολής και τη φύση της γεννάται η ανάγκη
να αποκτήσει Ευρωπαϊκό χαρακτήρα, η σχεδίαση θα γίνεται στα πλαίσια της
κοινής στρατιωτικής δομής της ΕΕ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια
ολιγομελής ομάδα αξιωματικών και διπλωματών. Η δομή αυτή, ενισχυόμενη
και με άλλους αξιωματικούς, θα αποτελεί ένα προσωρινό επιτελείο, το οποίο
θα αυτοδιαλύεται μετά τη λήξη της επιχειρήσεως.
 Συγκροτήθηκαν δεκατρείς μονάδες μάχης (battle groups), κάθε μία από τις
οποίες αποτελείται από 1.000 με 1.500 άνδρες. Από αυτές μόνο τέσσαρις είναι
αμιγείς (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική) ενώ οι άλλες εννέα είναι
μικτές και περιλαμβάνουν και τμήματα ανατολικών χωρών.
 Ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας που άρχισε να λειτουργεί στις
αρχές του 2005.
Σκοπός του είναι η βελτίωση της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας και η
εναρμόνιση των εξοπλισμών και των δραστηριοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας,
ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πολυτυπίας των οπλικών συστημάτων
και να γεφυρωθεί η μεγάλη τεχνολογική διαφορά με τις ανατολικές χώρες, κυρίως.
Από την μελέτη και ανάλυση των μέχρι τώρα αποφάσεων και ενεργειών προκύπτουν
ότι ο στρατός αυτός :
 Αναλαμβάνει αποστολές μόνο εκτός ΕΕ και δεν έχει την ευθύνη της άμυνας των
χωρών της ΕΕ, η οποία παραμένει στο ΝΑΤΟ.
 Δεν μπορεί να δράσει χωρίς την έγκριση του ΝΑΤΟ, του οποίου την υποδομή
χρησιμοποιεί, αφού καμία χώρα πλην της Βρετανίας, δεν έχει τη δυνατότητα
αναλήψεως παρατεταμένων επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της.
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 Επηρεάζεται από τη θέληση των ΗΠΑ οι οποίες μπορούν να παρεμποδίζουν, μέσω
του φιλοατλαντικού λόμπυ της ΕΕ, την ανάπτυξη των δυνάμεων, η οποία
προϋποθέτει την ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών. Ακόμη μπορούν να του
δημιουργούν και προβλήματα, θέτοντας ΒΕΤΟ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ, του οποίου είναι μόνιμο μέλος.
 Θα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, για πολλά χρόνια, λόγω της πολυτυπίας
των μέσων των χωρών που συμμετέχουν. Μπορεί να φαντασθεί κάποιος τις
δυσκολίες συνεργασίας που θα προκύψουν, αναλογιζόμενος την λειτουργία και
δράση κάποιας από τις μικτές Μονάδες που θα συγκροτηθούν π.χ. αυτή που
συγκροτείται από τη Γερμανία, Σλοβακία, Πολωνία, Λετονία και Λιθουανία.
Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αντί ενός δυναμικού
Ευρωστρατού τον οποίο έχει ανάγκη η ΕΕ, προέκυψε μια Ευρωδύναμη
περιορισμένων δυνατοτήτων, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΕΕ
(Κοράκης, 2005).
Για τη δημιουργία ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Άμυνας, θα πρέπει να ληφθούν γενναίες
αποφάσεις οι οποίες είναι:
 Ο πλήρης απογαλακτισμός από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.
 Η ανάληψη από τα κράτη μέλη της ΕΕ του κόστους της δημιουργίας της
απαιτουμένης δομής για να μην είναι υποχείριος ο Ευρωστρατός των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ.
 Η επιτάχυνση της οργανώσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και η
ανάληψη δράσεως για να ξεπεραστούν τα προβλήματα από την πολυτυπία των
οπλικών συστημάτων και την χαώδη διαφορά στην τεχνολογία. Η τροποποίηση
της αποστολής του Ευρωστρατού, ο οποίος να αναλάβει και την άμυνα του χώρου
της ΕΕ, απαλλασσομένου του ΝΑΤΟ από αυτή την ευθύνη.
Τα πράγματα όμως είναι δύσκολο να προχωρήσουν έτσι, γιατί ενώ οι ΗΠΑ έχουν και
τη θέληση και τη δύναμη να παρεμποδίσουν τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης
ΚΕΠΠΑ, οι Ευρωπαίοι, ακόμα και οι πιο ανεπτυγμένοι οικονομικά, είναι απρόθυμοι
να αναλάβουν το κόστος. Επομένως για να δούμε τον Ευρωστρατό όπως τον
οραματίζονται οι Ευρωπαίοι και όπως πραγματικά πρέπει να είναι, θα περάσουν πάρα
πολλά χρόνια, ίσως και περισσότερα από αυτά που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση
της ΟΝΕ (Μουστάκης, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
7.1. Επίτευξη του στόχου του 1993
Η Συνθήκη του 1957 με την οποία θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
κατήργησε τους τελωνειακούς φραγμούς εντός της Κοινότητας και καθιέρωσε ένα
κοινό δασμολόγιο για τα αγαθά που προέρχονταν από χώρες που δεν ανήκαν στην
ΕΟΚ. Ο στόχος επετεύχθη την 1η Ιουλίου 1968.
Ωστόσο, οι δασμοί δεν είναι παρά μόνο μια πλευρά των προστατευτικών εμποδίων
απέναντι στο διασυνοριακό εμπόριο. Τη δεκαετία του 1970 άλλοι εμπορικοί φραγμοί
παρεμπόδισαν την πλήρη επίτευξη της ενιαίας αγοράς. Τεχνικά πρότυπα, κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας, εθνικοί κανονισμοί σχετικά με το δικαίωμα εξάσκησης
συγκεκριμένων επαγγελμάτων και συναλλαγματικοί έλεγχοι περιόριζαν την ελεύθερη
κυκλοφορία ατόμων, αγαθών και κεφαλαίου.
Το Ιούνιο του 1985, η Επιτροπή με τον τότε πρόεδρο τον Ζακ Ντελόρ, δημοσίευσε
Λευκή Βίβλο με την οποία επεδίωκε να καταργήσει εντός επτά ετών, κάθε φυσικό,
τεχνικό και φορολογικό φραγμό που παρακώλυε την κυκλοφορία εντός της
Κοινότητας. Στόχος ήταν η επέκταση των βιομηχανικών και εμπορικών
δραστηριοτήτων μέσα σε έναν μεγάλο, ενωμένο οικονομικό χώρο αντίστοιχο με την
αμερικανική αγορά.
H ενιαία αγορά έγινε πραγματικότητα χάρη στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία
τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 1987. Στους όρους της συμπεριλαμβάνονταν:
Η αύξηση των εξουσιών της Κοινότητας σε κάποιους τομείς πολιτικής (κοινωνική
πολιτική, έρευνα, περιβάλλον).
 Η σταδιακή εδραίωση μιας ενιαίας αγοράς μέχρι το 1992, μέσω ενός κολοσσιαίου
νομοθετικού προγράμματος που περιλάμβανε την έγκριση εκατοντάδων οδηγιών
και κανονισμών.
 Η συχνότερη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο
Υπουργών34.


7.2. Η σημερινή κατάσταση της ενιαίας αγοράς
Όλοι οι συνοριακοί έλεγχοι προϊόντων εντός της ΕΕ έχουν καταργηθεί, όπως και οι
τελωνειακοί έλεγχοι των ατόμων. Τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι (στα πλαίσια της
μάχης κατά του εγκλήματος και των ναρκωτικών) πραγματοποιούνται ακόμα από την
αστυνομία όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
H συμφωνία του Σένγκεν, η οποία υπογράφηκε το 1985 από μια πρώτη ομάδα
κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες (αν και η
Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν
συμμετέχουν), διέπει τη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων και μια κοινή
πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης
κατάργηση των ελέγχων των ατόμων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ.

34
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Για την πλειοψηφία των προϊόντων, οι χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει την αρχή της
αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών κανόνων. Κάθε προϊόν το οποίο
κατασκευάζεται και πωλείται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να
πωλείται και στις αγορές όλων των άλλων.
Χάρη στη αμοιβαία αναγνώριση ή την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων σχετικά με
την πρόσβαση ή την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων (νομικών, ιατρικών,
τουριστικών, τραπεζικών, ασφαλιστικών κ.λπ.) κατέστη δυνατή η απελευθέρωση του
τομέα των υπηρεσιών. Εντούτοις, η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων δεν έχει
ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση. Εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν
επιτρέπουν την μετακίνηση των ατόμων από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη ή την
άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων σε αυτή.
Έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των
εργαζομένων και ειδικότερα για τη διασφάλιση ότι εκπαιδευτικά διπλώματα και
επαγγελματικά προσόντα (για υδραυλικούς, ξυλουργούς κ.λπ.) που έχουν αποκτηθεί
σε μια χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται και σε όλες τις υπόλοιπες.
Το άνοιγμα των εθνικών αγορών, υπηρεσιών έχει μειώσει το κόστος των
υπεραστικών κλήσεων σε κλάσμα της τιμής που είχαν πριν από δέκα χρόνια. Με τη
βοήθεια της νέας τεχνολογίας, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για
τηλεφωνικές κλήσεις. Υπό την πίεση του ανταγωνισμού οι τιμές των οικονομικών
αεροπορικών ναύλων μειώθηκαν σημαντικά.
Οι φορολογικοί φραγμοί μειώθηκαν χάρη στη μερική ευθυγράμμιση των εθνικών
συντελεστών ΦΠΑ. Η φορολογία κερδών κεφαλαίου ήταν το αντικείμενο της
συμφωνίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και ορισμένες άλλες χώρες (μεταξύ των οποίων,
η Ελβετία) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2005.
Οι δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από την αρχή ανάθεσης, η οποία μπορεί να είναι
εθνική, περιφερειακή ή τοπική, είναι πλέον ανοιχτές σε πλειοδότες από όλη την ΕΕ
χάρη σε οδηγίες που διέπουν υπηρεσίες, παροχές και έργα σε πολλούς τομείς, μεταξύ
των οποίων το νερό, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες (Ελευθεροτυπία, 2010).
7.3.. Εργασίες σε εξέλιξη
Α. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέχρι το 2005 ολοκληρώθηκε. Με αυτό το σχέδιο
μειώνεται το κόστος δανεισμού για τις εταιρίες και τους καταναλωτές και
προσφέρεται στους αποταμιευτές μεγάλη ποικιλία επενδυτικών προϊόντων,
προγραμμάτων αποταμίευσης και συνταξιοδοτικών συστημάτων, που θα διατίθενται
από ευρωπαίο προμηθευτή της επιλογής τους. Επίσης μειώθηκαν οι επιβαρύνσεις που
χρεώνουν οι τράπεζες για τις διασυνοριακές πληρωμές.
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Β. Διοικητικοί και τεχνικοί φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία
Τα εμπόδια αυτά συνίστανται στη διστακτικότητα των χωρών της ΕΕ να αποδεχθούν
τα πρότυπα και τους κανόνες των άλλων χωρών ή περιστασιακά να αναγνωρίσουν
την ισοτιμία των επαγγελματικών τίτλων. Ο κατακερματισμός των εθνικών
φορολογικών συστημάτων καθυστερεί επίσης την ολοκλήρωση και την
αποτελεσματικότητα της αγοράς.
Γ. Πειρατεία και απομίμηση
Απαιτείται προστασία για την πρόληψη της πειρατείας και της απομίμησης
αυθεντικών προϊόντων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι τα εν λόγω
εγκλήματα κοστίζουν στην ΕΕ χιλιάδες δουλειές κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό η
Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών εργάζονται για να επεκταθεί η
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
7.4. Πολιτικές που θεμελιώνουν την Ενιαία Αγορά
Α. Μεταφορές
Οι δραστηριότητες της ΕΕ έχουν ως βασικό στόχο την ελευθερία στην παροχή
υπηρεσιών στις χερσαίες μεταφορές, ιδίως την ελεύθερη πρόσβαση στη διεθνή αγορά
και την εισαγωγή εταιρειών μεταφορών εκτός ΕΕ στις εθνικές αγορές μεταφορών των
κρατών μελών. Έχουν ληφθεί αποφάσεις για την εναρμόνιση των συνθηκών
ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών, ιδίως για τα προσόντα των
εργαζομένων και την πρόσβαση στην αγορά, την ελευθερία άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών, το χρόνο οδήγησης και την οδική ασφάλεια.
Η κοινή πολιτική αεροπορικών μεταφορών πρέπει να απαντήσει στις επιπτώσεις του
διεθνή ανταγωνισμού. Ο εναέριος χώρος της Ευρώπης απελευθερώνεται σταδιακά με
αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες προοπτικές για κατανομή της μεταφορικής
ικανότητας ανάμεσα στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, αμοιβαία πρόσβαση στις
αγορές και ελευθερία καθορισμού των ναύλων. Αυτό συμβαδίζει με τις ρήτρες
διασφάλισης των καθηκόντων των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με τις δημόσιες
υπηρεσίες και τις προϋποθέσεις για τη διαίρεση σε ζώνες.
Οι θαλάσσιες μεταφορές, είτε εκτελούνται από ευρωπαϊκές εταιρείες είτε από πλοία
με σημαίες άλλων κρατών, υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Στόχος
αυτών των κανόνων είναι να καταπολεμήσουν τις αθέμιτες πρακτικές καθορισμού
των ναύλων (σημαίες ευκαιρίας) καθώς επίσης και να επιληφθούν των σοβαρών
δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη.
Β. Ανταγωνισμός
H πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ χρονολογείται από τη συνθήκη της Ρώμης. Είναι το
φυσικό επακόλουθο των κανονισμών για τις ελεύθερες συναλλαγές στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία, σε συνεργασία με το Δικαστήριο, οφείλει να διασφαλίζει την τήρησή της.
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Αποστολή αυτής της πολιτικής είναι να μην επιτρέψει σε καμία συμφωνία ανάμεσα
σε επιχειρήσεις, βοήθεια από τις κρατικές αρχές ή μονοπώλιο με αθέμιτο τρόπο να
διαστρεβλώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.
Οι αρμόδιες επιχειρήσεις ή φορείς οφείλουν να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για οποιαδήποτε συμφωνία η οποία διέπεται από τους κανόνες της
Συνθήκης. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο απευθείας στις επιχειρήσεις που
παραβαίνουν τους κανόνες ανταγωνισμού ή δεν προβαίνουν στην απαιτούμενη
κοινοποίηση.
Σε περίπτωση παράνομης οικονομικής βοήθειας από το δημόσιο ή μη κοινοποίησης
αυτής της βοήθειας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αποδέκτη να επιστρέψει
τα χρήματα. Οποιαδήποτε συγχώνευση ή εξαγορά με την οποία μια επιχείρηση
μπορεί να αποκτήσει κυρίαρχη θέση σε έναν συγκεκριμένο τομέα πρέπει να
γνωστοποιείται στην Επιτροπή.
Γ. Πολιτική για τους καταναλωτές
H πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές δίνει στους πολίτες της τη δυνατότητα να
ψωνίζουν με αυτοπεποίθηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Όλοι οι καταναλωτές
προστατεύονται εξίσου από την πολιτική αυτή. Τα προϊόντα που αγοράζουμε και το
φαγητό που τρώμε ελέγχονται ώστε να είναι βέβαιη η ασφάλειά τους. Η ΕΕ ενεργεί
για να προστατέψει τους πολίτες της από απατεώνες εμπόρους και από ψευδείς ή
παραπλανητικές διαφημίσεις. Τα δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και κάθε
πολίτης της ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης είτε αγοράζει προϊόντα σε κάποιο
κατάστημα ή με ταχυδρομική παραγγελία ή μέσω τηλεφώνου ή στο διαδίκτυο.
Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δώδεκα από τις τότε
δεκαπέντε χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν το ευρώ στις συναλλαγές χωρίς μετρητά από
το 1999 και για όλες τις συναλλαγές από το 2002 και μετά, όταν και
κυκλοφόρησαν χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ.
 Τρεις χώρες (η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) δεν συμμετείχαν στη
νομισματική ένωση.
 Τα νέα κράτη μέλη θα ενταχθούν στην ευρωζώνη μόλις θα πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις.
 Παράλληλα με το στόχο της νομισματικής σταθερότητας, που είναι αρμοδιότητα
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση
να προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική σύγκλιση34.


34
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
8.1. Η ιστορία της νομισματικής συνεργασίας
Α. Το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα (ΕΝΣ)
Το 1971 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να καταργήσουν το σταθερό δεσμό
ανάμεσα στο δολάριο και την επίσημη τιμή του χρυσού, κάτι που διασφάλιζε τη
νομισματική σταθερότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό έθεσε τέρμα
στο σύστημα σταθερών ισοτιμιών. Με βλέψεις να δημιουργήσουν τη δική τους
νομισματική ένωση, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να αποτρέψουν τις
διακυμάνσεις των τιμών του συναλλάγματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2,25%
μεταξύ των ευρωπαϊκών νομισμάτων μέσω αντισταθμιστικής παρέμβασης στις
αγορές συναλλάγματος.
Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του ΕΝΣ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του
1979. Το ΕΝΣ είχε τρία βασικά χαρακτηριστικά:
Ένα νόμισμα αναφοράς που ονομαζόταν ECU, αυτό ήταν ένα «καλάθι» στο οποίο
υπήρχαν νομίσματα από όλα τα κράτη μέλη.
 Ένα μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κάθε νόμισμα είχε μια
συναλλαγματική ισοτιμία που συσχετιζόταν με το ECU. Οι διμερείς
συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούσαν να διακυμαίνονται μέχρι 2,25%.
 Έναν πιστωτικό μηχανισμό. Κάθε χώρα μετέφερε το 20% του συναλλάγματός της
και των αποθεμάτων της σε χρυσό σε ένα κοινό ταμείο.


Β. Από το ΕΝΣ στην ΟΝΕ
Η ιστορία του ΕΝΣ υπήρξε περιπετειώδης. Μετά την επανένωση της Γερμανίας και
τις νέες συναλλαγματικές πιέσεις στην Ευρώπη, η ιταλική λιρέτα και η στερλίνα
αποχώρησαν από το ΕΝΣ το 1992. Τον Αύγουστο του 1993, οι χώρες του ΕΝΣ
αποφάσισαν να αυξήσουν τις συχνότητες στο 15%. Εν τω μεταξύ, προς αποφυγήν
μεγάλων συναλλαγματικών διακυμάνσεων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά νομίσματα και
προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις, οι κυβερνήσεις των
κρατών μελών της ΕΕ, αποφάσισαν να ξεκινήσουν εκ νέου την εκστρατεία για μια
πλήρη νομισματική ένωση και την εισαγωγή ενός ενιαίου νομίσματος.
Στο Συμβούλιο της Μαδρίτης τον Ιούνιο του 1989, οι αρχηγοί των κρατών μελών της
ΕΕ ενέκριναν ένα σχέδιο για την οικονομική και νομισματική ένωση που
περιλάμβανε τρία στάδια. Το σχέδιο εντάχθηκε στη συνθήκη του Μάαστριχτ για την
Ευρωπαϊκή Ένωση που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1991.
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8.2. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το ευρώ
Α. Τα τρία στάδια
Το πρώτο στάδιο, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990 περιλάμβανε:
Απόλυτα ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων εντός της ΕΕ (κατάργηση των
συναλλαγματικών ελέγχων).
 Αύξηση των πόρων που αποσκοπούσαν στην εξάλειψη των ανισοτήτων ανάμεσα
στις περιοχές της Ευρώπης (διαρθρωτικά ταμεία).
 Οικονομική σύγκλιση μέσω πολυμερούς εποπτείας των οικονομικών πολιτικών
των κρατών μελών.


Το δεύτερο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1994 και προέβλεπε:
Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) στη Φρανκφούρτη.
Το ΕΝΙ αποτελείτο από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών
μελών της ΕΕ.
 Την ανεξαρτησία των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
 Οδηγίες για να μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών μελών.


Το τρίτο στάδιο ήταν η γέννηση του ευρώ. Την 1η Ιανουαρίου 1999 έντεκα χώρες
υιοθέτησαν το ευρώ, το οποίο έτσι έγινε το ενιαίο 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
ακολούθησε την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από εκείνη τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα πήρε τη σκυτάλη από το ΕΝΙ και ανέλαβε την ευθύνη για τη
νομισματική πολιτική, η οποία καθορίζεται και εφαρμόζεται σε ευρώ.
Την 1η Ιανουαρίου 2002, στις δώδεκα χώρες της ευρωζώνης τέθηκαν σε κυκλοφορία
χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ. Τα εθνικά νομίσματα αποσύρθηκαν από την
κυκλοφορία δύο μήνες αργότερα. Από τότε, το ευρώ είναι το μοναδικό νόμιμο μέσο
πληρωμής για όλες τις συναλλαγές σε μετρητά και τις τραπεζικές συναλλαγές στις
χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα του
πληθυσμού της ΕΕ.
Β. Τα κριτήρια σύγκλισης
Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να πληροί πέντε κριτήρια σύγκλισης για να είναι
σε θέση να περάσει στο τρίτο στάδιο. Αυτά είναι:
Σταθερότητα των τιμών. Όσον αφορά το ποσοστό του πληθωρισμού, δεν μπορεί
να υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη της τάξης του 1,5% σε σχέση με το μέσο όρο
του ποσοστού του πληθωρισμού των τριών κρατών μελών με το χαμηλότερο
πληθωρισμό.
 Επιτόκια. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, δεν μπορεί να υπάρχει
απόκλιση μεγαλύτερη της τάξης του 2% σε σχέση με το μέσο όρο των επιτοκίων
των τριών κρατών μελών με τα χαμηλότερα επιτόκια.
 Έλλειμμα. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού των κρατών μελών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ.
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Δημόσιο χρέος. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.
Σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες
πρέπει να έχουν παραμείνει εντός των επιτρεπτών περιθωρίων διακύμανσης κατά
τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.

Γ. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης
Τον Ιούνιο του 1997 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα σύμφωνο σταθερότητας και
ανάπτυξης. Αυτό σήμαινε ρητή δέσμευση στη δημοσιονομική σταθερότητα και
άνοιγε το δρόμο για την επιβολή κυρώσεων σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωζώνης, το
δημοσιονομικό έλλειμμα της οποίας υπερέβαινε το 3%. Το σύμφωνο κρίθηκε πολύ
αυστηρό και αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2005.
Δ. Η Ευρωομάδα
Η Ευρωομάδα είναι το άτυπο όργανο στο οποίο συναντώνται οι υπουργοί
Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης. Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η
βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, η εποπτεία των
δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών των χωρών της ευρωζώνης και η
εκπροσώπηση του ευρώ σε διεθνή νομισματικά φόρουμ.
Ε. Τα νέα κράτη μέλη και η ΟΝΕ
Η Σλοβενία ήταν η πρώτη από τις χώρες της διεύρυνσης του 2004 που πληρούσε τις
προϋποθέσεις αυτές και μπήκε στην ευρωζώνη το 2007. Ακολούθησαν η Κύπρος και
η Μάλτα το 2008 και έπεται η Σλοβακία το 200935.
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http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_7/index_el.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα συνεχιστεί στους τομείς εκείνους στους οποίους τα
κράτη μέλη θεωρούν ότι είναι προς όφελός τους να συνεργαστούν μέσα στο
παραδοσιακό ευρωπαϊκό πλαίσιο (εμπόριο, παγκοσμιοποίηση, ενιαία αγορά,
περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη, έρευνα και ανάπτυξη, μέτρα για την
προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης κ.λπ.).
Η θεσμική διαδικασία για την αναπροσαρμογή των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις
ανάμεσα στα κράτη μέλη και την ΕΕ, και ανάμεσα στην ΕΕ και τους πολίτες της,
ολοκληρώθηκε πρόσφατα όταν οι ηγέτες της ΕΕ υπέγραψαν μια νέα συνθήκη, τη
Συνθήκη της Λισαβόνας. Εφόσον η συνθήκη αυτή κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη,
αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει το νομικό πλαίσιο και τα μέσα που απαιτούνται, ώστε
η Ένωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος και στις απαιτήσεις των
πολιτών της.
«Θα έλθει μια μέρα που όλα τα έθνη αυτής της ηπείρου, χωρίς να χάσουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους ή την ένδοξη ατομικότητά τους, θα ενωθούν σε μια
ανώτερη οντότητα για να αποτελέσουν μια ευρωπαϊκή αδελφότητα. Θα έλθει μια
μέρα που δεν θα υπάρχουν πια άλλα πεδία μαχών εκτός από τα πεδία των ιδεών. Θα
έλθει μια μέρα που οι σφαίρες και οι βόμβες θα αντικατασταθούν από τις ψήφους».
Ο Βίκτωρ Ουγκώ διατύπωσε αυτά τα προφητικά λόγια το 1849, χρειάστηκε όμως
περισσότερο από ένας αιώνας για να αρχίσουν να υλοποιούνται αυτές οι προβλέψεις
που έμοιαζαν με ουτοπία. Σ' αυτό το διάστημα, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και
αμέτρητες άλλες συγκρούσεις στα ευρωπαϊκά εδάφη προκάλεσαν εκατομμύρια
θανάτους, ενώ υπήρξαν στιγμές όπου είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Σήμερα, τα πράγματα
δείχνουν πιο ελπιδοφόρα, αλλά υπάρχουν και νέες δυσκολίες και προκλήσεις για την
Ευρώπη.
Μια σημαντικότατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε. Όπως
δήλωσε πολιτικός από ένα νέο κράτος μέλος, «Η Ευρώπη κατόρθωσε τελικά να
συμφιλιώσει την ιστορία της με τη γεωγραφία της». Στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα συνεχίσει να υποδέχεται νέα μέλη. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της,
ακούγοντας προσεκτικά τη φωνή των πολιτών της χώρας τους, θα πρέπει να
αποφασίσουν ποια θα είναι τα γεωγραφικά, πολιτικά και πολιτισμικά σύνορα της
Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινή συμφωνία ανάμεσα σε κυρίαρχα έθνη, τα οποία
έχουν αποφασίσει να μοιράζονται ένα κοινό πεπρωμένο και ένα ολοένα μεγαλύτερο
μέρος της κυριαρχίας τους. Μεριμνά για θέματα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα τους
Ευρωπαίους όπως ειρήνη, οικονομική ευημερία, φυσική ευεξία, ασφάλεια,
συμμετοχική δημοκρατία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Αυτή η συμφωνία ενισχύεται
και επιβεβαιώνεται σε όλη την Ευρώπη. Μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν
επιλέξει να ζουν σε συνθήκες κράτους δικαίου και σύμφωνα με πατροπαράδοτες
αξίες που έχουν ως πυρήνα τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η σημερινή τεχνολογική επανάσταση έχει αρχίσει να μεταβάλλει ριζικά τη ζωή του
βιομηχανοποιημένου κόσμου, στον οποίον περιλαμβάνεται και η Ευρώπη. Έχει
ιδιαίτερη σημασία να γίνει κατανοητό ότι το γεγονός αυτό συνεπάγεται νέες
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προκλήσεις που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά σύνορα. Η βιώσιμη ανάπτυξη, οι
δημογραφικές τάσεις, η οικονομική ευρωστία, η κοινωνική αλληλεγγύη και μια ηθική
απάντηση στο θέμα της προόδου των βιολογικών επιστημών είναι ζητήματα τα οποία
δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει
επίσης να λάβουμε υπόψη μας και τις επόμενες γενιές.
Επιπλέον, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επηρεάζει ολόκληρη την
ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία, με τη σειρά της, αποτελεί κομμάτι ενός κόσμου που
μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς και αναζητά μια νέα σταθερότητα. Η Ευρώπη
επηρεάζεται από γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλες ηπείρους, είτε πρόκειται για τις
σχέσεις της με τον ισλαμικό κόσμο, για τις ασθένειες ή την πείνα στην Αφρική, για
τις τάσεις μονομερούς δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη δυναμική
οικονομική ανάπτυξη στην Ασία ή για τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών και θέσεων
εργασίας σε όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει μεν να δώσει έμφαση στην ανάπτυξή
της, αλλά ταυτόχρονα να συμμετάσχει στην παγκοσμιοποίηση.
Τα όργανα της ΕΕ έχουν αποδείξει την αξία τους, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν
για να αντιμετωπίσουν τη διεύρυνση της Ένωσης και τα αυξημένα καθήκοντά της.
Όσο περισσότερα είναι τα κράτη μέλη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι φυγόκεντρες
δυνάμεις που την απειλούν. Τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα μπορούν πολύ εύκολα
να θέσουν σε κίνδυνο τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Γι΄αυτό το λόγο, όλοι
όσοι συμμετέχουν σ' αυτό το άνευ προηγουμένου εγχείρημα πρέπει να επωμιστούν
τις ευθύνες τους και να μεριμνήσουν ώστε το θεσμικό σύστημα της ΕΕ να συνεχίσει
να λειτουργεί αποτελεσματικά. Οποιαδήποτε οριστική αλλαγή του σημερινού
συστήματος πρέπει να διασφαλίζει την πολυμορφία και να σέβεται τις διαφορές που
αποτελούν τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών εθνών. Οι
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει επίσης να επικεντρώνονται στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Η εμμονή στην ομόφωνη λήψη αποφάσεων σε όλες τις περιπτώσεις
οδηγεί αναπόφευκτα σε παράλυση. Το μόνο σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικά είναι ένα πολιτικό και νομικό σύστημα που θα βασίζεται στη λήψη
αποφάσεων με πλειοψηφία και θα ελέγχεται από εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου.
Οι πρακτικές αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες για να μπορέσει να λειτουργήσει η ΕΕ
των έξι αρχικά μελών με τα 27 σημερινά μέλη συμπεριλήφθηκαν στη Συνθήκη της
Λισαβόνας που συμφωνήθηκε το 2007, αλλά θα αρχίσουν να ισχύουν μόλις κυρωθεί
η συνθήκη από όλα τα κράτη μέλη. Η νέα Συνθήκη θα ενισχύσει τη δημοκρατία και
τη διαφάνεια στην ΕΕ, θα προωθήσει την απλούστευση των μεθόδων εργασίας και
των κανόνων ψηφοφορίας, θα διασφαλίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων
μέσω του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα επιτρέψει στην ΕΕ να εκφράζεται
με μια φωνή στα διεθνή ζητήματα36.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΚΕ

Συμφωνία Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού

ΑΣΑ

Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση

ΓΔ

Γενικές Διευθύνσεις

ΓΕΕΑ

Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς

ΔΕΥ

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

ΔΝΤ

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΔΣΣ

Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

ΕΔΑΔ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΠΔ

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

ΕΖΕΣ

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών

ΕΚ

Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο

ΕΚΑΧ

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΜΑ

Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων

ΕΜΓΕΣ

Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης

ΕΝΙ

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα

ΕΝΣ

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα

ΕΟΖ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΟΚΕ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΕΠ

Επιτροπή των Περιφερειών

ΕΠΑ

Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας
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ΕΠΑΑ

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας

ΕΠΣ

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία

ΕΣΕΕ

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

EΣΚΤ

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

ΕΤΕ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΕΠ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

ΕΥΡΑΤΟΜ

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

ΗΕ

Ηνωμένα Έθνη

ΗΠΑ

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΚΑΠ

Κοινή Αγροτική Πολιτική

ΚΓΠ

Κοινή Γεωργική Πολιτική

ΚΕΠΠΑ

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

ΚΚΕ

Κοινό Κέντρο Ερευνών

ΜΑΔ

Μονάδα Αγοραστικής Δύναμης

ΜΚΟ

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΜΜΕ

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΜΜΕ

Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΟΗΕ

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

OKE

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΟΝΕ

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

ΠΓΔΜ

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

ΠΟΕ

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

ΣΓΠ

Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων

ΣΓΥΕΣ

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων

ΣΕΕ

Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΣΣ

Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
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ΦΠΑ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ECOFIN

Economic and Financial Affairs Council (Οικονομικές και
Δημοσιονομικές Υποθέσεις)

EUMC

European Union Military Committee (Στρατιωτική
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

EUMS

Military Staff of the European Union (Στρατιωτικό
Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

EURATOM

European Atomic Energy Community (Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας)

GNSS

Global Navigation Satellite Systems (Παγκόσμιο
Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης)

GPS

Global Positioning System (Παγκόσμιο Σύστημα
Θεσιθεσίας)

ΝΑΤΟ

Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn (Οργανισμός Συνθήκης
Βορείου Ατλαντικού)

OLAF

Office Europeen de Lutte Anti-Fraude (Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)

