
 

60 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Πριν από 60 χρόνια οι ηγέτες των έξι ιδρυτικών κ-μ, έθεσαν τα θεμέλια για τη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφοντας τη Συνθήκη της Ρώμης με την
οποία ιδρύθηκε η «Κοινή Αγορά». Η δημιουργία της ΕΕ οδήγησε στην μακροβιότερη
ειρήνη στην ιστορία της  Ευρώπης και σε έξι δεκαετίες σταθερότητας και ευημερίας.
Αυτό το σαββατοκύριακο ευρωβουλευτές και ηγέτες των κ-μ συμμετέχουν στους
εορτασμούς που πραγματοποιούνται στην ιταλική πρωτεύουσα και συζητούν για τα το
μέλλον της Ένωσης.
 
Η Συνθήκη στης Ρώμης υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου το 1957 από έξι χώρες, το Βέλγιο,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Έχοντας ως
βάση την επιτυχημένη εφαρμογή της Συνθήκης Άνθρακα και Χάλυβα, οι  έξι χώρες
επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους οικονομικούς τομείς. Με δύο
ξεχωριστές συμφωνίες αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(ΕΟΚ) που έχει στόχο την κατάργηση των εμποδίων στο εμπόριο και στην ενίσχυση της
συνεργασίας για την χρήση της ατομικής ενέργειας.
 
Η οικονομική ολοκλήρωση μέσα από την κατάργηση των δασμών μεταξύ των κρατών
μελών και την προώθηση της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών, εμπορευμάτων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων αποδείχθηκε τόσο επιτυχής που όλο και περισσότερες χώρες
της Ευρώπης εξέφραζαν την επιθυμία τους να ενταχθούν στην Ένωση τα επόμενα
χρόνια. Με την πάροδο των χρόνων οι τομείς συνεργασίας διευρύνονταν και αυτό
οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ανανεώθηκε πολλές φορές και σήμερα είναι
γνωστή ως η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Επέτειος 60 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης
 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, επικεφαλής των πολιτικών
ομάδων, αντιπρόεδροι και κοσμήτορες ταξιδεύουν την Παρασκευή στη Ρώμη για να
συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται το σαββατοκύριακο
εκεί.
 
Το τελευταίο διάστημα το ΕΚ συζητάει για το μέλλον της ΕΕ, τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει, όπως το προσφυγικό, η οικονομική κρίση και το Brexit και τις πολιτικές
που θα πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου η Ένωση να εξελιχθεί. Τον Φεβρουάριο
ενέκριναν τρεις εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζουν το όραμά τους για την Ένωση.
Μεταξύ άλλων προτείνουν μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ετοιμότητά της, θα
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170219STO63247/%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82


αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και θα καταστήσουν την οικονομία
της ευρωζώνης πιο ανθεκτική στις κρίσεις. Επίσης συζήτησαν τα πέντε σενάρια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΕΕ.
 
«»Η Ευρώπη είναι η ελευθερία μας, η Ευρώπη είναι το μέλλον μας και αυτό που πρέπει
να παραδώσουμε στα παιδιά μας είναι ένα μέλλον με ευημερία, ειρήνη και ελευθερία»,
είπε ο πρόεδρος Ταγιάνι σε ομιλία του στο ΕΚ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
 
Σύνδεσμοι
Οπτικοακουστικό υλικό
Δελτίου Τύπου
Οι Αρχικες Συνθηκες
Οι Συνθήκες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170301STO64425/future-of-europe-meps-debate-the-five-scenarios-outlined-by-the-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170321IPR67997/citizens%E2%80%99-parliament-the-people-say-how-they-see-the-future-of-the-eu
http://audiovisual.europarl.europa.eu/60th-rome-treaties
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170321IPR67997/citizens%E2%80%99-parliament-the-people-say-how-they-see-the-future-of-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010101/04A_FT%282013%29010101_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/20150201PVL00022/%CE%A4%CE%BF-%CE%95%CE%9A-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95


Η συνθήκη της Ρώμης
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