Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άµεσο αποτέλεσµα της αποφασιστικότητας των
ευρωπαίων πολιτικών να προλάβουν µελλοντικές βίαιες συγκρούσεις στην Ευρώπη
µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αρχικός σκοπός ήταν να συνδέσει τις χώρες µεταξύ
τους µε τη δηµιουργία στενής βιοµηχανικής και οικονοµικής συνεργασίας. Έκτοτε, οι
αρµοδιότητες της ΕΕ έχουν αυξηθεί ανταποκρινόµενες στις νέες προκλήσεις και
πολλές επιπλέον χώρες εντάχθηκαν σε αυτή.
1950: Ο γάλλος υπουργός εξωτερικών Robert Schuman πρότεινε τη συνένωση των
βιοµηχανιών άνθρακα και χάλυβα της ∆υτικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό
οδήγησε στη Συνθήκη του Παρισιού, η οποία δηµιούργησε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951, µε έξι µέλη: το Βέλγιο, τη
Γαλλία, τη ∆υτική Γερµανία , την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το
Λουξεµβούργο.
1957: Οι ίδιες έξι χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώµης, δηµιουργώντας την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ). Άρχισαν να αίρουν τα εµπόδια στις
συναλλαγές µεταξύ των έξι χωρών και να προχωρούν προς τη δηµιουργία µιας
«κοινής αγοράς».
1967: Τα θεσµικά όργανα της ΕΟΚ, της ΕΚΑΧ και της Ευρατόµ συγχωνεύτηκαν
προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα ενιαίο σύνολο θεσµικών οργάνων: την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (τα µέλη του οποίου αρχικά εκλέγονταν από τα εθνικά
κοινοβούλια).
1973: Η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο εντάχθηκαν στη Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (ΕΚ).
1979: ∆ιεξήχθησαν οι πρώτες άµεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά
τις οποίες οι ψηφοφόροι σε κάθε κράτος µέλος της ΕΚ εξέλεξαν τα µέλη.
1981: Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
1986: Η Πορτογαλία και η Ισπανία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Οι κυβερνήσεις της ΕΚ υπέγραψαν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη,
προχωρώντας στη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς στην οποία τα πρόσωπα, τα
εµπορεύµατα, τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες µπορούν να κυκλοφορούν
ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΚ.
1992: Με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δηµιουργήθηκε η
Ευρωπαϊκή Ένωση και εισήχθησαν νέες µορφές συνεργασίας µεταξύ των
κυβερνήσεων των κρατών µελών – παραδείγµατος χάρη, σε θέµατα που
αφορούν την άµυνα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις.
Οι ηγέτες της ΕΕ συµφώνησαν στη δηµιουργία της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, µε ενιαίο νόµισµα το οποίο θα διαχειρίζεται η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε µια δεκαετία.

Η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται επισήµως, αποµένουν, όµως, πολλά να
γίνουν προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προοπτική ελεύθερης κυκλοφορίας
προσώπων, εµπορευµάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών.
1995: Η Αυστρία, η Φινλανδία, και η Σουηδία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ).
1999: Το ενιαίο νόµισµα της Ευρώπης – το ευρώ – εγκαινιάσθηκε επίσηµα και 11
κράτη µέλη της ΕΕ το υιοθέτησαν ως επίσηµο νόµισµά τους, διαµορφώνοντας
αυτό που είναι γνωστό ως ζώνη του ευρώ.
2001: Η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ.
Υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις
στα θεσµικά όργανα της ΕΕ προκειµένου να προετοιµάσει τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ένταξης των νέων κρατών µελών το 2004.
2002: Το ευρώ γίνεται πραγµατικότητα την 1η Ιανουαρίου, όταν χαρτονοµίσµατα
και κέρµατα ευρώ αντικαθιστούν τα εθνικά νοµίσµατα σε 12 από τις 15 χώρες
που είναι µέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία και.
Φινλανδία.
Εγκαινιάζεται η «Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης», µε 105 µέλη τα
οποία εκπροσωπούσαν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια στα κράτη
µέλη και τις χώρες εν αναµονή ένταξης στην ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2003: Η Συνέλευση έληξε και υπέβαλε το προσχέδιο της «συνταγµατικής
συνθήκης» στους ηγέτες της ΕΕ. Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών άρχισαν
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις προτάσεις.
2004: ∆έκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων οκτώ από τη
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για τις ακόλουθες : Εσθονία,
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία.
Οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε συµφωνία σχετικά µε τη συνταγµατική
συνθήκη, η οποία ένωσε όλες τις προηγούµενες συνθήκες της ΕΕ σε ένα
έγγραφο και εισήγαγε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι ηγέτες της ΕΕ υποστήριξαν ότι οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες
για την εξασφάλιση της συνέχισης της αποτελεσµατικής λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διεύρυνσή της.
∆όθηκε στα κράτη µέλη προθεσµία δύο ετών για την κύρωση της
Συνταγµατικής Συνθήκης. Όπως όλες οι συνθήκες της ΕΕ, µπορεί να τεθεί σε
ισχύ µόνο όταν την κυρώσουν και τα 25 κράτη µέλη.
2005: ∆ιεξήχθησαν δηµοψηφίσµατα σχετικά µε τη συνταγµατική συνθήκη σε
τέσσερις χώρες: το Λουξεµβούργο και η Ισπανία ψήφισαν υπέρ, εντούτοις η
Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ψήφισαν κατά. Οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν µια
«προθεσµία σκέψεως» προκειµένου να εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος
τρόπος να προχωρήσουν, λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές ψήφους.

2006: Μέχρι τον Ιούνιο του 2006, 15 από τα 25 κράτη της ΕΕ κύρωσαν τη συνθήκη.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σε χρονοδιάγραµµα προκειµένου να
αποφασιστεί τι θα γίνει στο εξής. Καλεί:
• τους ηγέτες της ΕΕ να υιοθετήσουν µια πολιτική δήλωση στην οποία θα
προσδιορίζουν τις αξίες και τις φιλοδοξίες της Ευρώπης και θα επιβεβαιώνουν
την κοινή τους δέσµευση να τις υλοποιήσουν, σε µια τελετή για τον εορτασµό
της 50ής επετείου από την ίδρυση της ΕΕ στις 25 Μαρτίου 2007⋅
• τη Γερµανία, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία της Ένωσης κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2007, να υποβάλει έκθεση στους ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τον Ιούνιο, στην οποία θα αξιολογεί την πρόοδο των συνοµιλιών
σχετικά µε τη συνταγµατική συνθήκη και θα διερευνά πιθανές λύσεις για το
µέλλον.⋅
• µέχρι το τέλος του 2008 να ληφθεί η τελική απόφαση σχετικά µε τις ενέργειες
που πρέπει να πραγµατοποιηθούν.

