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Tomorrow’s Europe of 25 Στις 9 Απριλίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του 

οποίου η σύμφωνη γνώμη ήταν απολύτως απαραίτητη, είπε με 

πολύ μεγάλη πλειοψηφία το ναι στην πέμπτη διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 16 Απριλίου 2003, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Αθήνας, υπογράφτηκαν οι συνθήκες προσχώρησης. Λιγότερα 

από δεκαπέντε χρόνια ύστερα από την πτώση του τείχους του 

Βερολίνου, τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες θα μπουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η Κύπρος, η Εσθονία, η Ουγγαρία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία, η 

Σλοβακία και η Τσεχική ∆ημοκρατία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τα 

κράτη μέλη της από 15 σε 25 και τον πληθυσμό της από 380 

σε 455 εκατομμύρια κατοίκους. Το 2007 αναμένεται ότι στους 

Εικοσιπέντε θα προστεθούν ακόμη η Βουλγαρία και η Ρουμανία. 

Όσον αφορά την Τουρκία, η χώρα αυτή έχει ήδη αναγνωριστεί 

επισήμως ως υποψήφια για ένταξη.

Για να ενταχθεί ένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να 

είναι δημοκρατικό, να σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου και 

των μειονοτήτων, να διαθέτει μια βιώσιμη και ανταγωνιστική 

σε επίπεδο Ένωσης οικονομία της αγοράς, καθώς και να είναι 

σε θέση να ενσωματώσει στη νομοθεσία της τους ευρωπαϊκούς 

νόμους. 
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Αύριο με εικοσιπέντε μέλη



Tomorrow’s Europe of 25 Για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία
Όπως είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pat Cox, “η 

διεύρυνση αποτελεί κορυφαίο πολιτικό επίτευγμα της σημερινής 

γενιάς Ευρωπαίων (...). Η διαίρεση είναι μια λέξη που πρέπει 

να ανήκει στο παρελθόν της Ευρώπης. ∆ίνοντας το πράσινο 

φως στη διεύρυνση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να 

θέσει τέρμα στη διαιρεμένη Ευρώπη του 20ού αιώνα και των 

βαρβαροτήτων και να ανοίξει το δρόμο για μια Ευρώπη του 21ου 

αιώνα, η οποία θα βασίζεται σε κοινές αξίες”.

Στο επίκεντρο των αξιών αυτών: η ειρήνη, η ελευθερία, η 

δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των μειονοτήτων, η οικονομική και κοινωνική 

πρόοδος, η ενότητα μέσα στη διαφορά.

Για την ευημερία
Ήδη η προοπτική της διεύρυνσης έχει απτά αποτελέσματα στις 

υποψήφιες χώρες. Η οικονομική τους ανάπτυξη εδώ και μερικά 

χρόνια κυμαίνεται στο 4% ετησίως.

Το 2004, η διεύρυνση της ευρωπαϊκής αγοράς με πάνω από 75 

εκατομμύρια νέους καταναλωτές θα αυξήσει την ευημερία όλων 

και, κατά συνέπεια, θα συμβάλει και στην πολιτική σταθερότητα 

της ηπείρου. Οι Εικοσιπέντε θα αντιπροσωπεύουν περίπου 

το 27% του παγκόσμιου πλούτου (Ηνωμένες Πολιτείες: 31%, 

Ιαπωνία: 14%, Ρωσία: 5,5%). 
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Προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση



Αν και οι συγκρίσεις δεν οδηγούν πάντοτε σε ασφαλή 

συμπεράσματα, πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι στην 

περίοδο 1991-2002 το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ισπανία, 

την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, το οποίο ήταν 

σαφώς χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο κατά την ένταξη 

των χωρών αυτών, αυξήθηκε τουλάχιστον με διπλάσιο ρυθμό σε 

σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λόγω της σημαντικής ώθησης που έδωσε η ένταξη στην 

οικονομία τους.

Από το 1989 λειτουργούν διάφορα προγράμματα για την 

προετοιμασία της διεύρυνσης με τα μελλοντικά κράτη μέλη. 

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη 

διοικητική τους δομή, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, να 

χρηματοδοτήσουν την περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, 

να επενδύσουν στο περιβάλλον και τις μεταφορές και να 

καταστήσουν δυνατή τη σταδιακή τους ενσωμάτωση στις 

διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την περίοδο 2004-2006, πάνω από 40 δισεκατομμύρια 

ευρώ θα εγγραφούν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προς 

όφελος των δέκα νέων κρατών μελών, κυρίως μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο βοηθά 

τις περιφέρειες που παρουσιάζουν σημαντική αναπτυξιακή 

καθυστέρηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά τα 

40 δισεκατομμύρια αντιπροσωπεύουν σε ετήσια βάση το 3% 

σχεδόν του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους. Όμως 

το όφελος από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα 

καταμετρηθεί σε όρους προϋπολογισμού: αυτό που θα έχει 

καθοριστική σημασία θα είναι η πολιτική και οικονομική 

δυναμική που θα δημιουργηθεί χάρη στη συμμετοχή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Για την ποιότητα ζωής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στα μελλοντικά κράτη μέλη, διασφαλίζοντας την ειρήνη 

και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολεμώντας 

τη μεγάλη εγκληματικότητα και τις απειλές τρομοκρατικών 

ενεργειών, δημιουργώντας έναν μεγάλο χώρο ελεύθερης 

κυκλοφορίας και εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες για το 

περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την πυρηνική ασφάλεια.

Για την πολιτιστική ταυτότητα
Το ευρωπαϊκό σχέδιο αναδεικνύει την πολιτιστική πολυμορφία. 

Η ενότητα στη διαφορά καθιστά ισχυρότερα τα κράτη που 

συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 

δημοκρατικά και ύστερα από διεξοδικές διαπραγματεύσεις.



Tomorrow’s Europe of 25 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιστορία 50 και πλέον χρόνων. Τον 

αρχικό πυρήνα αποτέλεσαν η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η 

Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Στη συνέχεια, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε διαδοχικά: το 1973 με τη ∆ανία, 

την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 1981 με την Ελλάδα, το 

1986 με την Ισπανία και την Πορτογαλία, το 1995 με την Αυστρία, 

τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Το 2004 θα γίνει η 5η διεύρυνσή της.

Σταδιακά, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκαν και, 

από έναν σκληρό οικονομικό και εμπορικό πυρήνα, επεκτάθηκαν 

στο πολιτικό, αμυντικό, δικαστικό και αστυνομικό πεδίο καθώς 

και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας των κρατών 

μελών προέρχεται από ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ωστόσο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν χρυσό κανόνα: δεν ενεργεί 

παρά μόνον εκεί όπου η δράση της είναι πιο αποτελεσματική 

από τη δράση του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Και για να 

κατοχυρώσει την εύρυθμη λειτουργία της όταν θα έχει αυξήσει 

τα μέλη της σε 25, θα αποκτήσει Σύνταγμα.
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50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση



Tomorrow’s Europe of 25 Όσο προχωρούσε η ευρωπαϊκή οικοδόμηση, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενίσχυε τις εξουσίες του. Σήμερα, στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκεί εξουσίες οι οποίες μοιάζουν 

πολύ με αυτές που ασκεί ένα εθνικό κοινοβούλιο. Εγκρίνει τους 

ευρωπαϊκούς νόμους από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών. 

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζει άμεσα τα 

συμφέροντα των Ευρωπαίων, και αυτός είναι ένας καλός λόγος 

για να πάει κανείς να ψηφίσει.

Από το 1979 οι ευρωβουλευτές εκλέγονται ανά πενταετία και 

δεν συμμετέχουν στις εργασίες με βάση την εθνικότητά 

τους αλλά με βάση τις πολιτικές τους ομάδες. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο περιλαμβάνει σήμερα 7 πολιτικές ομάδες και 

μερικούς μη εγγεγραμμένους βουλευτές (ανεξάρτητους). 

Εργάζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 11 σήμερα, 20 το 2004.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα χώρο συζήτησης και 

λήψης αποφάσεων, ένα χώρο στον οποίο αντιπαρατίθενται 

κατά τρόπο δημοκρατικό οι πολιτικές και εθνικές ευαισθησίες. 

Αποτελεί επίσης ένα εργαστήριο της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.
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Στο όνομα της δημοκρατίας, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



Tomorrow’s Europe of 25 Αμέσως μετά την υπογραφή των συνθηκών προσχώρησης, τον 

Μάιο του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχτηκε 162 

παρατηρητές, εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων των 

κρατών μελών που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

το 2004. Οι εθνικοί βουλευτές παρίστανται στις συνόδους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετέχουν πλέον στις 

συζητήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών 

ομάδων στις οποίες ανήκουν. 

Τον Ιούνιο του 2004, οι πολίτες των νέων κρατών μελών, οι οποίοι θα είναι και 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εκλέξουν τους βουλευτές που θα τους 

εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αποτελείται σήμερα από 

626 βουλευτές, θα έχει τότε 732, από τους οποίους οι 162 θα 

προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2004

                                              Έδρες

Πολωνία                                        54

Ουγγαρία                                      24

Τσεχική ∆ημοκρατία              24

Σλοβακία                                      14

Λιθουανία                                    13

Λετονία                                            9

Σλοβενία                                         7

Κύπρος                                            6

Εσθονία                                           6

Μάλτα                                              5
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Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
732 μέλη το 2004



Tomorrow’s Europe of 25 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τους περισσότερους 

ευρωπαϊκούς “νόμους” μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών και 

εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Εκλέγεται ανά πενταετία και η θέση 

του έχει βαρύνουσα σημασία στις πολυάριθμες αποφάσεις που 

επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς 

κρατών ή κυβερνήσεων και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Κατά τις συνόδους κορυφής του, καθορίζει τακτικά 

τους προσανατολισμούς της Ένωσης. Λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το οποίο του απευθύνει συστάσεις.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την 

πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών νόμων και μεριμνά για την 

εφαρμογή των πολιτικών που εγκρίνονται. Ανανεώνεται κάθε 

πέντε χρόνια. Οι ευρωπαίοι επίτροποι είναι ανεξάρτητοι. Το 

Κοινοβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Επιτροπής και μπορεί 

να απευθύνει μομφή.

Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριμνά για την 

τήρηση του δικαίου και της νομοθεσίας της Ένωσης. Έχει την 

αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
Όργανα που την αποτελούν


