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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ 
 

Ζ πνιηηηθή ηεο δηεχξπλζεο ππήξμε αλέθαζελ έλα απφ ηα πην 

πεηπρεκέλα εξγαιεία ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

πλέβαιε ζηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη  ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή 

επαλέλσζε ηεο επείξνπ κεηά απφ ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, θιείλνληαο 

επηηέινπο ην ράζκα πνπ άλνημε ε αληηπαξάζεζε Αλαηνιήο-Γχζεο. 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ επξσπατθνχ κνξθψκαηνο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’50 κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο ΔΚΑΥ κέρξη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη 

δηαδνρηθά πέληε δηεπξχλζεηο. Ζ πξφζθαηε δηεχξπλζε απνηέιεζε θαηά γεληθή 

νκνινγία κηα ηζηνξηθή επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. Παξέρνληαο ηελ πξννπηηθή έληαμεο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε ΔΔ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπο κεηαξξχζκηζε, ελψ θαη ε ίδηα ε Έλσζε απνθφκηζε ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά νθέιε. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ηέζεθαλ θαη 

θάπνηεο πξνθιήζεηο πνπ ε ΔΔ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Ζ αδπλακία 

επηθχξσζεο ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο κεηά ην γαιιηθφ θαη νιιαλδηθφ «φρη» 

έθεξε ζε αδηέμνδν ηελ Έλσζε, επεξέαζε αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ 

δηεχξπλζεο θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηε ζπδήηεζε γηα ηελ «ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο», αιιά θαη ηελ αλάγθε εκβάζπλζεο ηεο Έλσζεο. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ζηελ παξνχζα εξγαζία 

επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ 

κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αξρηθά γίλεηαη κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή φισλ ησλ δηεπξχλζεσλ κέρξη ζήκεξα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο κε ηηο ΥΚΑΔ. 

Αθνινπζεί κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα αίηηα ηεο δηεχξπλζεο θαη ζηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ ηφζν ε ΔΔ ζπλνιηθά, φζν θαη ηα λέα θξάηε-κέιε εηδηθφηεξα. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο θπξηφηεξεο ζεζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνο Αλαηνιάο δηεχξπλζε, ελψ 

αλαπηχζζεηαη θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο εκβάζπλζεο ηεο ΔΔ. Ζ εξγαζία θιείλεη 

κε ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ ε 

ε δηαδηθαζία ηεο δηεχξπλζεο λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ, ρσξίο λα ηεζεί ζε 

θίλδπλν ε σο ηψξα επηηπρήο πνξεία ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο. 
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ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: επξωπαϊθή νινθιήξωζε, δηεύξπλζε, ρώξεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, εκβάζπλζε 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ 

 

Enlargement’s policy has always been one of the most successful tools 

of European Union’s external relations. It strengthened peace, consolidation 

and cooperation between wider regions of Europe, but also contributed to the 

reunification of the continent after the end of the cold war, closing the gap that 

the East-West division had opened. 

Since the establishment of the European structure at the beginning of 

1950, when the Treaty of ECSC (European Steel and Coal Community) was 

signed, five rounds of enlargement have taken place. The recent enlargement 

was by general consent a historic success of EU’s venture of integration. The 

accession prospect for Central-East European states played an important role 

for their political and economic change. After all, EU was also politically and 

economically strongly benefited. On the other hand, enlargement set a range 

of several challenges that Union has to face. The failure of the Constitution 

Treaty to be ratified by all Member-States, since France and Netherlands said 

“no”, brought Union to a deadlock. It also had a negative influence on the 

perspective of further enlargements and brought to the front of discussion 

matters, such as the “capacity for absorption” and the necessity of Union’s 

deepening. 

Taking into account the above mentioned matters, this work tries to 

present some basic dimensions of EU’s enlargement with the states of 

Central and Eastern Europe. The first chapter starts with a historical 

background of all enlargements until today, and then it presents the progress 

of enlargement’s process with the CEE states. At the second chapter there is 

an extensive analysis of the reasons and the advantages that both EU and 

the new member-states gain. The next chapter refers to the main institutional, 

economic and political challenges arising from the enlargement to the East, 

while it also explains the problem of deepening. The work ends with some 
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conclusions and proposals, so that the enlargement’s process can go further, 

without jeopardizing the European venture, which has been taking place with 

success until today. 

 

KEY-WORDS: european integration, enlargement, states of Central and 

Eastern Europe, deepening 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο δηεχξπλζεο αλέθαζελ ζπληζηνχζε δήηεκα κείδνλνο 

ζεκαζίαο  γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Όληαο απφ ηηο 

απαξρέο ηεο ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ)1 ζην επίθεληξν ηεο 

πνιηηηθήο ηεο αηδέληαο δελ απνηειεί θαηλνχξγην θαηλφκελν ζήκεξα, αιιά κηα 

δηαρξνληθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη λέα θξάηε-κέιε, ηα νπνία 

έρνληαο απνδερζεί φιεο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδεηαη ε Έλσζε, απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζεζκνχο ελφο 

κνλαδηθνχ κνξθψκαηνο (sui generis) κε ππεξεζληθά θαη δηαθπβεξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.2 Έηζη, ε Έλσζε είλαη αλνηρηή ζε θάζε επξσπατθή ρψξα πνπ 

ην πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα είλαη εδξαησκέλν ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο-δηθαίνπ, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, αιιά παξάιιεια είλαη θαη ηθαλή 

λα αληηκεησπίζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο ηεο πξνζρψξεζεο θαη λα 

εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηειεπηαία. 

Απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ίδξπζήο ηεο, ε ΔΔ έρεη ππνδερζεί ζηνπο 

θφιπνπο ηεο λέα κέιε κεηά απφ δηαδνρηθά θχκαηα πξνζρσξήζεσλ. πλνιηθά 

έρεη νινθιεξψζεη πέληε γχξνπο δηεπξχλζεσλ. Ζ πην πξφζθαηε δηεχξπλζε 

έιαβε ρψξα ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 κε ηελ είζνδν δέθα ρσξψλ. Ορηψ απφ ηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε (Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, ινβελία, 

ινβαθία, Πνισλία, Οπγγαξία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο) θαη δχν κεζνγεηαθέο 

ρψξεο (Κχπξνο θαη Μάιηα). Ζ πέκπηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ νινθιεξψζεθε κε 

ηελ πξνζρψξεζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 

θαη ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο, απνηειψληαο θαηά γεληθή νκνινγία 

κηα ηζηνξηθή επηηπρία πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο 

                                                 
1
 Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε κειέηε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο 

είλαη πφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Δπξσπατθή Κνηλφηεηα» θαη πφηε ν φξνο 
Δπξσπατθή Έλσζε». Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ επαλεηιεκκέλεο εμεγήζεηο ζην θείκελν 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ θαη λα πεξηνξηζηεί ε ζχγρπζε ζην ειάρηζην ρξεζηκνπνηείηαη ν 
φξνο Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπρλφηεξα ην αθξσλχκην ΔΔ.  
2
 Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε βι. ζρεηηθή 
βηβιηνγξαθία: Γ. Υξπζνρφνπ, Θεωξία ηεο Δπξωπαϊθήο Δλνπνίεζεο, Αζήλα, Δθδφζεηο 
Παπαδήζε, 2003 θαη Κ. Λάβδαο, Γεκηνπξγία θαη εμέιημε ηωλ Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, Πάηξα, 
Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, 2002, θαη Ν. Νugent, Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε ηεο 
Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, επηκ: Μ. Μελδξηλνχ, Αζήλα, αββάιαο, 2003. 
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δεκνθξαηίαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε. Με ηνλ εξρνκφ 

δψδεθα λέσλ θξαηψλ ν πιεζπζκφο ηεο 27κεινχο πιένλ ΔΔ μεπεξλά ηα 450 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, δειαδή ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

Ρσζίαο, ελψ επηρεηξείηαη λα θιείζεη ην ράζκα πνπ άλνημαλ ζηε γεξαηά ήπεηξν 

νη δχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη, ε αληηπαξάζεζε Αλαηνιήο-Γχζεο θαη ν Φπρξφο 

Πφιεκνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεχξπλζεο ζήκεξα, δελ ζηακαηάεη φκσο εδψ. Σε 

ζηηγκή απηή ππάξρνπλ ηξεηο ππνςήθηεο ρψξεο, ε Κξναηία, ε Σνπξθία θαη ε 

πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ), ελψ νη 

ππφινηπεο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ έρνπλ ήδε ιάβεη ηελ πξννπηηθή γηα 

κειινληηθή πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(ΥΚΑΔ) ζε ζπλνιηθφ επίπεδν. Γηα ιφγνπο ελφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αλάιπζε ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, νη νπνίεο απφ κφλεο ηνπο ζπληζηνχλ 

μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή 

αλαδξνκή φισλ ησλ δηεπξχλζεσλ απφ ην 1973 έσο ζήκεξα θαη ηεο εμέιημεο 

ησλ ηδξπηηθψλ πλζεθψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ θαη 

ηεο Ρψκεο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Νίθαηαο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξνθάιεζαλ ηφζν νη ζπλερείο δηεπξχλζεηο, φζν θαη νη αλαζεσξήζεηο ησλ 

πλζεθψλ ζην επξσπατθφ εγρείξεκα ηεο νινθιήξσζεο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο κε ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, αθνχ 

απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ, 

κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο πξνζρψξεζήο ηνπο ζηε κεγάιε επξσπατθή νηθνγέλεηα. 

Έηζη, πεξηγξάθεηαη φιν ην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο θαη ζεζκηθήο πξνζαξκνγήο, 

ψζηε ηα ππνςήθηα ηφηε θξάηε-κέιε δηακέζνπ ηεο παξνρήο πξνεληαμηαθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ λα εθπιεξψζνπλ αθελφο ηηο απαηηήζεηο έληαμήο 

ηνπο θαη αθεηέξνπ λα εληαρζνχλ ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο 

δηαηαξαρέο ή λα απεηιήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα αίηηα ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Τπφ 

ην πξίζκα δχν ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηνπ 

νξζνινγηζκνχ ή άιισο ξεαιηζκνχ θαη ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, παξαηίζεληαη 
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ηα νθέιε απφ ηε δηεχξπλζε ηφζν γηα ηελ ΔΔ ζπλνιηθά, φζν θαη γηα ηα λέα 

θξάηε-κέιε εηδηθφηεξα. 

Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε δηεχξπλζε γηα ηελ 

ΔΔ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο επξείεο θαηεγνξίεο: α) ζηηο ζεζκηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο, β) ζην πσο ζα επεξεάζεη ν αξηζκφο θαη ε πνηθηιία 

ησλ λέσλ θξαηψλ ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή δπλακηθή θαη ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ 

ΔΔ, γ) ζηηο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία κε έκθαζε ζηελ αλάγθε 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη 

δ) ζηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε δηεχξπλζε ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο θαη 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο. Κιείλνληαο ην ηξίην θεθάιαην, αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα 

ηεο εκβάζπλζεο ηεο ΔΔ, αλ θαη θαηά πφζν δειαδή νη δχν έλλνηεο δηεχξπλζε 

θαη εκβάζπλζε κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά ή απνηεινχλ έλλνηεο 

αληηθαηηθέο, ππφ ην πξίζκα εηδηθά ηεο πξφζθαηεο δηεχξπλζεο. 

Σέινο, δηαηππψλνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία δηεχξπλζεο πξνο Αλαηνιάο. Άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο είλαη φηη 

παξά ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

απηή έζεζε ζηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, ε Έλσζε έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ, πξαθηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ απφ ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

ηηο θηινδνμίεο ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

ελνπνηεηηθή ηεο πνξεία, αιιά θαη ρσξίο λα θινλίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο ζηνλ 

έμσ θφζκν. Πξνθεηκέλνπ βέβαηα λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ ε 

δηαδηθαζία δηεχξπλζεο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

πλζήθεο ηεο Νίθαηαο θαη ε εθαξκνγή κηαο λέαο αλαζεσξεηηθήο πλζήθεο, ε 

νπνία βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε, ελψ απνηειεί επρή φισλ φζσλ πηζηεχνπλ 

ζηελ ηδέα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο λα επηθπξσζεί απφ φια ηα θξάηε 

κέιε.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν 

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΡΤΝΗ Χ ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΟΙΥΔΙΟ ΣΟΤ 

ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΔΓΥΔΙΡΗΜΑΣΟ 

 

 

«Σήκεξα θαιωζνξίδνπκε ζηελ επξωπαϊθή νηθνγέλεηα 10 λέα θξάηε κέιε θαη 75 εθαηνκκύξηα 

λένπο πνιίηεο ηεο ΔΔ. Πέληε δεθαεηίεο κεηά από ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ ηεο επξωπαϊθήο 

νινθιήξωζεο, νη δηαηξέζεηο ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ είλαη πηα παξειζόλ, ελώ ε Δλωκέλε  

Δπξώπε είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα.» 

 

Γήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ROMANO PRODI, Δουβλίνο, 1η Μαΐου 

2004.   

 

 

1.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ηωλ επξωπαϊθώλ ζπλζεθώλ θαη 

ηωλ δηεπξύλζεωλ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

 

ηηο 9 Μαΐνπ 1950, εκεξνκελία «ζηαζκφο» γηα ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη πξψελ Πξσζππνπξγφο ηεο 

Γαιιίαο Robert Schuman δηαθήξπμε έλα ζρέδην κνλαδηθφ ζηελ ηζηνξηθή  

δηαδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δκπλεπζηήο απηνχ ήηαλ ν Jean Monnet, 

ν νπνίνο αλ θαη κε εθιεγκέλνο πνιηηηθφο εγέηεο, ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ 

άθεζε ην εληνλφηεξν απνηχπσκα ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, 

απνθαινχκελνο δηθαίσο ν «παηέξαο ηεο Δπξψπεο». Ζ δηαθήξπμε ήηαλ ζαθήο 

σο πξνο ηελ νδφ πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ε επξσπατθή νινθιήξσζε: «Ζ 

Δπξψπε δελ ζα γίλεη κε κία θίλεζε νχηε κε έλα εληαίν ζρέδην. Θα νηθνδνκεζεί 

κε ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηψζεηο, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα κηα 

πξαγκαηηθή αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ.»3 Ζ γαιιηθή ηδέα 

πηνζεηήζεθε ακέζσο απφ ηνλ γεξκαλφ Καγθειάξην Konrad Adenauer θαη απφ 

ηνπο Πξσζππνπξγνχο ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ. Μφιηο έλα ρξφλν κεηά ηε δηαθήξπμε Schuman νη έμη εγέηεο 

                                                 
3
 Βι. ζρεηηθά Θεφδσξνο Υξηζηνδνπιίδεο, «Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο», ζην Κ. ηεθάλνπ, Αξ. Φαηνχξνο, Θ. Υξηζηνδνπιίδεο, επ., Δηζαγωγή ζηηο 
Δπξωπαηθέο Σπνπδέο,ηνκνο α’, Αζήλα, Δθδφζεηο ηδέξε, 2001, ζζ. 37-38 θαη Νίθνο Μνχζεο, 
Δπξωπαϊθή ¨Έλωζε, δίθαην, νηθνλνκία πνιηηηθή, Αζήλα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2005, ζει. 6 θαη 
14. 
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ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Benelux, ππέγξαςαλ ηε 

πλζήθε ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα 

θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) ζηηο 18 Απξηιίνπ 1951, ελψ ε επηηπρία ηνπ κνληέινπ ηεο 

δαζκνινγηθήο έλσζεο δχν εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνκέσλ θάζε 

βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ ράιπβα, νδήγεζε ζηελ 

ππνγξαθή ζηηο 25 Μαξηίνπ 1957 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΚΑΔ ή Δπξαηφκ) κεηαμχ ησλ έμη ηδξπηηθψλ κειψλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.4 

Ζ πνιηηηθή επηινγή ησλ ηδξπηηθψλ παηέξσλ ησλ ηξηψλ επξσπατθψλ 

ζπλζεθψλ λα απνξξίςνπλ ηελ παξαδνζηαθή ξεαιηζηηθή ζεψξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, παξαρσξψληαο ηε ζέζε ηεο 

ζε έλα ζχζηεκα «κεξηζκέλεο εζληθήο θπξηαξρίαο» (shared sovereignity), 

απνηέιεζε ηελ αξρή κηαο δηαδηθαζίαο πνιπεζληθήο νινθιήξσζεο ησλ ιαψλ 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ππεξεζληθνχο ζεζκνχο. Ο 

πξψηνο ηνκέαο εζληθήο θπξηαξρίαο πνπ εθρσξήζεθε ήηαλ ε βηνκεραλία 

άλζξαθα θαη  ράιπβα, νη ζηφρνη ησλ πνιηηηθψλ ηεο νπνίαο ήηαλ εμαηξεηηθά 

θηιφδνμνη θαη ζπλεπάγνληαλ φρη κφλν ηε δεκηνπξγία κηαο δψλεο ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκειίσλ γηα κηα θνηλή αγνξά γηα 

νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο πξψηεο χιεο θάζε βηνκεραλνπνηεκέλεο 

θνηλσλίαο.5 Ζ ίδξπζε ηεο ΔΚΑΥ κε ηελ εγθαζίδξπζε κηαο Αλψηαηεο Αξρήο, 

ελφο πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ, κηαο πλέιεπζεο θαη ελφο Γηθαζηεξίνπ, ζήκαλε 

ηελ απαξρή ηεο επξσπατθήο ελνπνηεηηθήο πνξείαο πνπ δηαξθεί αθφκα θαη 

ζήκεξα. Ζ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απνηέιεζε φκσο ηνλ θχξην πφιν 

γχξσ απφ ηνλ νπνίν νξγαλψζεθε ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Ο ζηφρνο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο θνηλήο αγνξάο φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ έζεηε ε ηδξπηηθή 

ζπλζήθε ηεο ΔΟΚ πεξηειάκβαλε ηελ ίδξπζε κηαο ηεισληαθήο έλσζεο θαη ηελ 

πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ εμσηεξηθνχ δαζκνινγίνπ γηα ηα πξντφληα ηξίησλ 

ρσξψλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, νη ζεκειησηέο 

ηεο επξσπατθήο ηδέαο κνηξάζηεθαλ απφ θνηλνχ ην φξακα κηαο δηαξθψο 

εμειηζζφκελεο πνξείαο, ε νπνία ζα εδξαίσλε ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

                                                 
4
 Neil Nugent, Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, Δθδφζεηο αββάιαο, 

2003, ζει. 60 επ. 
5
 Ηbid., ζει. 77 επ. 
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ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγνχζε ηελ αλάγθε 

γηα ηελ πξνζέγγηζε πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε επηπιένλ 

ππεξεζληθψλ ζεζκψλ.6  

Έλαο ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο ήηαλ ε πξψηε δηεχξπλζε ηεο ΔΟΚ κε ηελ έληαμε ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Γαλίαο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1973. Ζ έληαμε 

απηψλ ησλ ρσξψλ, πξψελ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ 

πλαιιαγψλ (ΔΕΔ) έζεζε ηηο βάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ κε 

ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη 

αχμεζε ηα κέιε ηεο ΔΟΚ ζε ελλέα, ελψ ηα κέιε ηεο ΔΕΔ κεηψζεθαλ ζε έμη.7 

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία, νη ρψξεο απηέο ππέβαιαλ, ε πξψηε ην 1975 θαη 

νη δχν άιιεο ην 1977, αίηεζε πξνζρψξεζεο ζηελ Κνηλφηεηα. Θεψξεζαλ φηη ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα κπνξνχζε φρη κφλν λα 

εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε, αιιά θαη λα ζέζεη ζηέξεεο βάζεηο 

ζηελ εγθαζίδξπζε ησλ λεφηεπθησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηνπο. Ζ Διιάδα 

εληάρζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1981 (δεχηεξε δηεχξπλζε ηεο ΔΟΚ), ελψ ε 

Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1986 (ηξίηε δηεχξπλζε ηεο 

ΔΟΚ).8 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1987, ηα δψδεθα θξάηε κέιε ηεο ΔΟΚ έζεζαλ έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο εληαίαο επξσπατθήο εζσηεξηθήο αγνξάο κέρξη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 1992 θαη δεζκεχηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ 

θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. Έλα ρξφλν πξηλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1991, «νη δψδεθα» ηεο ΔΟΚ ζπκθψλεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο 

                                                 
6
 Βι. ζρεηηθή αλάιπζε γηα ηε ζεσξία ηνπ λενιεηηνπξγηζκνχ ζην Neil Nugent, Πνιηηηθή θαη 

Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, Δθδφζεηο αββάιαο, 2003, ζζ. 633-636. Ζ 
λενιεηηνπξγηθή ινγηθή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο «επελέξγεηαο δηάρπζεο», (spillover effect) ή 
πνιιαπιαζηαζηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε δεκηνπξγεί ηελ 
αλάγθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηπιένλ ππεξεζληθψλ ζεζκψλ. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε 
δεκηνπξγία κηαο ηεισληαθήο έλσζεο δεκηνπξγεί πηέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο αγνξάο θαη 
λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Ζ ζηελή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε πνπ επηηπγράλεηαη απαηηεί 
πεξηζζφηεξε ππεξεζληθή ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε. Έηζη ε πνιηηηθή νινθιήξσζε αθνινπζεί ηελ 
νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. 
7
 ηνλ αληίπνδα ηεο ΔΟΚ ηδξχζεθε ην 1959 ε ΔΕΔ, ζηελ νπνία πξνζρψξεζαλ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε Γαλία, ε Απζηξία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζιαλδία, ε Διβεηία 
θαη αξγφηεξα ε Φηλιαλδία. Ζ ΔΕΔ πξνσζνχζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κέζσ κηαο 
δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο αληί ηεο δηαδηθαζίαο πνιπεζληθήο νινθιήξσζεο, ζηελ νπνία 
ζηφρεπαλ ε ΔΚΑΥ θαη ε ΔΟΚ. Βι. ζρεηηθά Ν.  Μνχζεο, op. cit. , ζει. 15. 
8
 Ηbid., ζζ. 67-68. 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα πεξηειάκβαλε ηξεηο ππιψλεο, ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα, ηε πλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ (ΓΔΤ) θαη ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

(ΚΔΠΠΑ). Έηζη ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1992 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, ε νπνία εηέζε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1993 θαη απνηειείην 

απφ ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  (ΔΔ) θαη ηε πλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ). Ζ ηειεπηαία ελζσκάησζε ηηο ηξεηο ηδξπηηθέο 

ζπλζήθεο, δει. ηηο ζπλζήθεο ηεο ΔΟΚ, ηεο ΔΚΑΥ θαη ηεο ΔΚΑΔ. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ φκσο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη είλαη φηη 

πξφζζεζε δχν λένπο θαίξηνπο ηνκείο θνηλήο δξάζεο ησλ «δψδεθα» : ηελ 

Πνιηηηθή Έλσζε (δεχηεξνο θαη ηξίηνο ππιψλαο) θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ). 

 Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995 ζεκεηψζεθε ε ηέηαξηε δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο πιένλ Έλσζεο, κε ηελ έληαμε ηεο Απζηξίαο, ηεο Φηλιαλδίαο θαη 

ηεο νπεδίαο θαη έηζη ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ απμήζεθε ζε 

δεθαπέληε. Σα ηξία λέα θξάηε ζηάζκηζαλ ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο έλαληη ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο ηεο απψιεηαο 

νξηζκέλσλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ θαη απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 

θνηλνηηθνχο ζεζκνχο. ην κεηαμχ, ηα ελαπνκείλαληα θξάηε ηεο ΔΕΔ (εθηφο 

ηεο Διβεηίαο), δειαδή ε Ννξβεγία, ε Ηζιαλδία θαη ην Ληρηελζηάηλ ππέγξαςαλ  

κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηε πλζήθε γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 

Υψξν, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1994, δεκηνπξγψληαο κηα 

κεγάιε δψλε ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθαξκφδεη πνιιέο θνηλέο πνιηηηθέο 

ηεο ΔΚ/ΔΔ.9 

ηελ επφκελε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Άκζηεξληακ θαη νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο ζηηο 17 

Ηνπλίνπ 1997 δελ επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο. 

Οπζηαζηηθά απνηέιεζε ζπκπιήξσκα ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, 

επεθηείλνληαο νξηζκέλεο πνιηηηθέο. Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία ηεο πλζήθεο 

ηνπ Άκζηεξληακ ήηαλ ε «θνηλνηηθνπνίεζε» δηαηάμεσλ ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα 

θαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ΔΔ, ψζηε απηή λα αλαπηπρζεί 

σο ρψξνο αζθάιεηαο, δηθαηνζχλεο θαη ειεπζεξίαο, ε αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ 

                                                 
9
 Ν. Μνχζεο, op. cit., ζει. 538. 
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ηεο ΚΔΠΠΑ θαη ε ζεζκηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ελ 

φςεη ηεο επεξρφκελεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.10 

πλνςίδνληαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο 

ηνπ Άκζηεξληακ ζεκεηψζεθαλ ηέζζεξηο δηεπξχλζεηο, νη νπνίεο επεξέαζαλ θαη 

άιιαμαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ. Πξψηνλ θαη θχξην είλαη ην 

γεγνλφο φηη κε ηε δηεχξπλζή ηεο ε Έλσζε απέθηεζε κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο 

δηεζλήο νξγαληζκφο. Με πιεζπζκφ σο ηελ ηέηαξηε δηεχξπλζε πεξίπνπ 370 

εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί θαη ζήκεξα 

κε 27 κέιε ηελ θχξηα εκπνξηθή δχλακε ζηνλ θφζκν. Γεχηεξνλ, ην κέγεζνο ησλ 

νξγάλσλ ηεο ΔΔ απμήζεθε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δερζνχλ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ θαη ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ έγηλε πην πνιχπινθε ιφγσ ηνπ επξχηεξνπ θάζκαηνο εζληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ έπξεπε λα εθπξνζσπεζνχλ. Λφγσ  ηεο 

αλαπφθεπθηα κεγάιεο δπζθνιίαο επίηεπμεο νκνθσλίαο ζην δηεπξπκέλν 

πκβνχιην ε δηεχξπλζε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε  ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ κε εηδηθή πιεηνςεθία πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 

αλαζεσξήζεηο ησλ ζπλζεθψλ κεηά ηελ ΔΔΠ. Σξίηνλ, κε ηελ είζνδν νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπ αξηζκνχ θξαηψλ κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

απαηηήζεηο επεξεάζηεθε ε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Ζ δεχηεξε θαη 

ηξίηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ γηα παξάδεηγκα κε ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 

δεκηνχξγεζαλ πηέζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλαδηαλεκεηηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελψ ε ηέηαξηε δηεχξπλζε κε ηηο 

πξψελ ρψξεο ηεο ΔΕΔ άλνημε λένπο δηαχινπο πξνψζεζεο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο, κε ηε δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δεχηεξνπ θαη 

ηξίηνπ ππιψλα ηεο ΔΔ.11 

 

 

 

                                                 
10

 Ν. Νugent , op. cit., ζει. 92. 
11

 Γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ δηεπξχλζεσλ ηεο ΔΔ βιέπε αλαιπηηθά θαη.: 
Fraser Cameron, “Widening and Deepening”, ζην Fraser Cameron, (επηκ)., The Future of 
Europe, Integration and Enlargement, Νew York, Routledge, 2004,  ζζ. 1-6. 
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1.2. Η εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο δηεύξπλζεο κε ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

1.2.1. Δηζαγωγηθά 

 

Οη δξακαηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο κεηακφξθσζαλ ην επξσπατθφ 

πνιηηηθφ γίγλεζζαη κεηαμχ 1989 θαη 1991 κε ηελ αλαηξνπή ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζε 

θαζεζηψηα δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο θαη νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ηε δηάιπζε 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (ΔΓ) θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο (1990), έζεζαλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κπξνζηά ζε ηζηνξηθά 

δηιήκκαηα θαη επηινγέο.12  Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ξηδηθψλ απηψλ αλαθαηαηάμεσλ δηαπξαγκαηεπφηαλ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηηρη, 

ηελ πξνψζεζε ηεο  ΟΝΔ θαη ηεο πνιηηηθήο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο. πλεπψο 

νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ηελ πεξίνδν απηή, 

αηθληδίαζαλ ηελ ΔΚ/ΔΔ θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

έγηλε ε κεηάβαζε απφ ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα ζε ζεζκνχο δεκνθξαηηθήο 

νξγάλσζεο θαη νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηελ πηνζέηεζε κηαο κειινληηθήο ζηξαηεγηθήο 

έληαμεο ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΔ ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο. Δμάιινπ ρψξεο 

φπσο ε Πνισλία, ε Οπγγαξία, ε Σζερία, ε ινβαθία, ε Ρνπκαλία, ε 

Βνπιγαξία, ε ινβελία θαη νη ηξείο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο (Δζζνλία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία) ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά αλήθαλ ζηελ θχξηα επξσπατθή 

παξάδνζε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη παξαπάλσ ρψξεο ακέζσο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαζίδξπζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, έζεζαλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ σο 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο αζθάιεηαο.13 Με ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ  

ε Γπηηθή Δπξψπε έπαςε  λα απεηιείηαη ζηξαηησηηθά, φκσο κεηαμχ Δ.Δ θαη 

                                                 
12

 Π. Κ. Ησαθεηκίδεο, Η λέα δηεύξπλζε ηεο Δπξωπαϊθήο Δλωζεο θαη ε Διιάδα:  Κύπξνο, 
Βαιθάληα, Αλ. Δπξώπε, Πξνβιήκαηα, Σπλέπεηεο, Σηξαηεγηθή, Αζήλα, Δθδφζεηο ίδεξεο, 1996, 
ζει. 23. 
13

 Βιέπε Sotiris Wallden, “Greece and E.U. Enlargement towards Central and Eastern 
Europe”, Research Papers No 35, ΔΚΔΜ, 1995, ζζ.6-10. 
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Ρσζίαο ππήξρε έλα θελφ αζθαιείαο. Σα θξάηε ηεο ΚΑΔ βξίζθνληαλ εθηφο 

ακπληηθψλ ζπλαζπηζκψλ θαη δξνχζαλ σο κεκνλσκέλεο θαη αδχλακεο 

κνλάδεο, γεγνλφο πνπ εγθπκνλνχζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε ζηαζεξφηεηα 

ηεο κείδνλνο Δπξψπεο.14 Ζ ζέιεζε ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΔ λα ελζσκαησζνχλ 

ζηνπο επξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ 

αζθαιείαο θξίζεθε απαξαίηεηε. ηελ επηδίσμή ηνπο απηή ζπλέηεηλε θαη ην 

πξνεγνχκελν πξφηππν ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο Ηβεξηθήο 

ρεξζνλήζνπ, ε νπνία είρε ηδηαίηεξα επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εκπέδσζε 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ρσξψλ απηψλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, μεθίλεζε έλαο 

λένο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ. Ζ 

δηεχξπλζε απηή αθνξνχζε δέθα ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (ΥΚΑΔ), θαζψο θαη ηελ Κχπξν θαη ηε Μάιηα.15 Απφ πνιιέο απφςεηο 

ήηαλ ε πην ζεκαληηθή απφ φιεο ηηο δηεπξχλζεηο θαη είρε ηεξάζηηεο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, δεκηνπξγψληαο ηελ πξννπηηθή κηαο ΔΔ 

κε ζρεδφλ ηξηάληα θξάηε-κέιε θαη ηεο έλσζεο κεγάινπ κέξνπο ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ ζε έλα εληαίν νξγαλσηηθφ πιαίζην, θαηαξγψληαο ηα 

εκπφδηα ηνπ παξειζφληνο πνπ ήζειαλ ηελ  Δπξψπε δηαηξεκέλε ζε δχν 

αληαγσληζηηθά ζηξαηφπεδα. 

 

1.2.2. H πξνεηνηκαζία θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ΔΔ γηα ηε δηεύξπλζε κε ηηο 

ΥΚΑΔ16 

 

Λίγν κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε ΔΔ έζπεπζε ζε βνήζεηα απηψλ ησλ ρσξψλ γηα λα 

ελζαξξχλεη ηηο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Έηζη άλνηγε νξηζηηθά ν δξφκνο γηα ηελ πξνζρψξεζε 

απηψλ ησλ ρσξψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 Οη ρψξεο πνπ ππέβαιαλ θαηά ζεηξά αίηεζε έληαμεο ζηελ ΔΔ ήηαλ: Κχπξνο θαη Μάιηα 
(1990), Οπγγαξία, Πνισλία (1994), Ρνπκαλία, ινβαθία, Λεηνλία, Δζζνλία, Ληζνπαλία, 
Βνπιγαξία (1995), Σζερία, ινβελία (1996). 
16

 Γηα κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο δηεχξπλζεο κε ηηο 
ΥΚΑΔ βι. Αvery Graham, “The enlargement negotiations”, ζην Fraser Cameron (επηκ.), The 
Future of Europe: Integration and Enlargement, London, Routledge, 2004, ζζ. 35-61. 



 16 

Ζ επίζεκε απάληεζε ηεο ΔΔ δηαηππψζεθε απφ ηνπο εζληθνχο εγέηεο ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993 κε ηε δήισζε φηη 

νη ΥΚΑΔ «πνπ ην επηζπκνχλ ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ κέιε ηεο ΔΔ».17 ηε 

χλνδν Κνξπθήο ηεο Κνπεγράγεο πξνζδηνξίζηεθαλ επίζεο νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΔ: Γηα ηε ζπκκεηνρή απαηηείηαη ε ππνςήθηα ρψξα λα έρεη 

πεηχρεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκψλ πνπ εγγπψληαη ηε δεκνθξαηία, ην 

θξάηνο-δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ κεηνλνηήησλ (πνιηηηθφ θξηηήξην έληαμεο). Δπίζεο απαηηείηαη ε χπαξμε κηαο 

ιεηηνπξγνχζαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο 

ηεο αληαγσληζηηθήο πίεζεο θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ζηα πιαίζηα ηεο 

Έλσζεο. (νηθνλνκηθφ θξηηήξην). Ζ ηδηφηεηα κέινπο πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ππνςήθηαο ρψξαο λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ζπκκεηνρήο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο.18 Χο ηέηαξην θξηηήξην, ην πκβνχιην 

πξνζδηφξηζε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ΄Δλσζεο λα απνξξνθήζεη ηα λέα κέιε ρσξίο 

λα επηβξαδπλζεί φκσο ε επξσπατθή νινθιήξσζε. Με βάζε ηηο απνθάζεηο 

απηέο, ε ΄Δλσζε πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ ζηαδηαθή 

πξνεηνηκαζία ησλ ΥΚΑΔ λα αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πιήξνπο 

κέινπο.19 

Αξρηθά ε ΔΔ επηθεληξψζεθε ζηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εληζρχζεσλ θαη ηερληθήο βνήζεηαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα δηεχξπλε ην θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Με αθεηεξία ην πξφγξακκα PHARE (Poland and 

Hungary Assistance for Economic Recovery Programme), ην νπνίν 

ζεζπίζηεθε ην 1989 γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Πνισλίαο θαη ηεο 

Οπγγαξίαο θαη ην νπνίν βαζκηαία επεθηάζεθε ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο 

ΚΑΔ, ε ΔΔ δηακφξθσζε ζηαδηαθά κηα ζηξαηεγηθή γηα ηηο ρψξεο ηεο ΚΑΔ 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ Έλσζε20. ην πιαίζην απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζπλήθζεζαλ ζπκθσλίεο ζχλδεζεο (association agreements) κε 

                                                 
17

 Council of the European Communities, Presidency Conclusions: Copenhagen European 
Council (Brussels), (1993), ζει. 12 επ. 
18

 Π. Κ. Ησαθεηκίδεο, op. cit. ζει. 28. 
19

 Ηbid., ζει. 29. 
20

 Σν πξφγξακκα Phare (Poland and Hungary Assistance for Economic Recovery 
Programme) ζπκπιεξψζεθε απφ δχν άιια πξνγξάκκαηα: ην ISPA, πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ 
αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο θαη ην Sapard, πνπ βνεζά ηα λέα κέιε λα εθζπγρξνλίζνπλ ην 
γεσξγηθφ ηνπο ηνκέα. 
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ηηο ΥΚΑΔ ζην δηάζηεκα κεηαμχ 1991 θαη 1997, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηε 

ζέζπηζε δσλψλ ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηελ παξνρή ηερληθήο θαη λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη ηνλ 

πνιηηηζηηθφ δηάινγν.21 Γεδνκέλνπ φηη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΚΑΔ είραλ ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα έληαμεο, ε ΔΔ 

έξημε ην βάξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο PHARE ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ππνςήθησλ ρσξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ΔΔ, εθαξκφδνληαο «εηαηξηθέο 

ζρέζεηο πξνζρψξεζεο» (accession partnerships) πνπ δηακφξθσζε ε 

Δπηηξνπή γηα θάζε θξάηνο.22 Απηέο παξείραλ ην πιαίζην γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ PHARE, επηθεληξψλνληάο ηα ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη εηαηξηθέο ζρέζεηο πξνζρψξεζεο πξνζδηφξηδαλ 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο έπξεπε λα πηνζεηεζεί ην θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν, (πεξηβάιινλ, κεηαθνξέο, δηνηθεηηθνί ζεζκνί, δηθαηνζχλε, 

εζσηεξηθέο ππνζέζεηο, θ.η.ι.) πξνγξακκάηηδαλ θαη ζπληφληδαλ ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη παξαθνινπζνχζαλ ηελ 

πξφνδν ηεο πιήξσζεο ησλ φξσλ έληαμεο. εκαληηθφ ζηνηρείν ησλ εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ πξνζρψξεζεο ήηαλ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θεθηεκέλνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ «νη ππνςήθηεο ρψξεο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

λφκνπο, ηηο ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαζψο θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο θαη δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ζθνπεχνπλ λα δηαζέζνπλ 

ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο».23  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελφςεη ηεο επεξρφκελεο δηεχξπλζεο ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο κε ηε δεκνζίεπζε ην 

1997 ηεο αλαθνίλσζήο ηεο κε ηίηιν «Πξόγξακκα Γξάζεο 2000»: γηα κηα 

ηζρπξόηεξε θαη δηεπξπκέλε Έλωζε» (Αηδέληα 2000).24 ην θείκελν απηφ 

πξνηείλνληαλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ -πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ θαη επξφθεηην λα «ζεθψζνπλ» ην βάξνο 

ηεο δηεχξπλζεο κε ρψξεο σο επί ην πιείζηνλ αγξνηηθέο θαη νηθνλνκηθά 

                                                 
21

 Ν. Nugent, op. cit. ζει. 665. 
22

 Ν. Μνχζεο, op.cit., ζει. 540. 
23

 Ηbid. 
24

 European Commission, “Agenda 2000 – For a stronger and Wider Union”, Bulletin of the 
European Union, supplement 5/97 and supplements 6-15/97 for the Opinions on the 10 
Candidates States, (1997), ζζ. 2-67. 
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αλίζρπξεο- γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2006.25 Οη θχξηεο ζπζηάζεηο πνπ 

πεξηέρνληαλ ζηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο κεηαηφπηζεο ηεο 

ΚΑΠ (Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή) απφ ην ζχζηεκα ζηήξημεο ησλ ηηκψλ ζην 

ζχζηεκα ζηήξημεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ γεσξγψλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ εληφο ηνπ ηζρχνληνο πνζνζηνχ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 1,27% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο ΔΔ. Δίλαη εμάιινπ ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ε 

Δπηηξνπή ππέβαιε πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δχν πνιηηηθψλ ζηα 

ππνςήθηα θξάηε-κέιε κε ηελ πξφβιεςε καθξψλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ – 

έσο θαη δέθα ρξφληα- πξνηνχ ηα λέα θξάηε ηχρνπλ ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο κε ηα 

πθηζηάκελα θξάηε-κέιε.26 

Δμάιινπ, πέξα απφ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο πξνεληαμηαθήο 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο θαη ζεζκηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνςήθησλ 

ρσξψλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο φξνπο ηεο 

πξνζρψξεζήο, ε ΔΔ ππνρξεψζεθε λα πξνβεί θαη ε ίδηα ζε ζεκαληηθέο 

πξνζαξκνγέο, φζνλ αθνξά ηα ζεζκηθά φξγαλα, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο. Έηζη ε πλζήθε πνπ ππεγξάθε ζηε 

Νίθαηα ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2001 θαη εηέζε ζε ηζρχ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 

2003, απέβιεπε ζην λα δψζεη λέα ψζεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα πξνεηνηκάζεη ηα επξσπατθά ζεζκηθά 

φξγαλα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο δέθα λέσλ θξαηψλ-κειψλ.27  

Ζ πλζήθε, ε νπνία εμαθνινπζεί θαη ηζρχεη σο ζήκεξα, αλαζεψξεζε ηε 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ- θαιχπηνληαο ηα θελά ηεο- ηδίσο σο πξνο ηέζζεξα 

ζεζκηθά δεηήκαηα: ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηε ζηάζκηζε ησλ ςήθσλ ζην πκβνχιην, ηελ 

επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ κε εηδηθή πιεηνςεθία θαη ηελ 

εληζρπκέλε ή επέιηθηε ζπλεξγαζία (enhanced cooperation).28  

 

 

 

                                                 
25

 Richard Sakwa and Anne Stevens, Contemporary Europe, New York, Palgrave Macmillan, 
2006, ζει. 68. 
26

 Ν. Nugent, op. cit., ζει. 668. 
27

 N. Nugent, op. cit., ζει. 667.   
28

 Ηbid. 
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1.2.3. Η έληαμε ηωλ ρωξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζηελ 

ΔΔ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη εγέηεο ηεο ΔΔ ζεσξνχζαλ -φπσο αλσηέξσ ειέρζε- φηη 

νη πξνζρσξήζεηο ησλ ΥΚΑΔ απνηεινχζαλ καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη φηη 

ε ζηξαηεγηθή ζα έπξεπε λα επηθεληξσζεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ 

παξνρή ζπλδξνκήο ζε απηέο, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηαδηαθά ζηε λέα 

θαηάζηαζε. Απφ ην Μάξηην ηνπ 1994, φηαλ ε Οπγγαξία ππέβαιε πξψηε 

αίηεζε πξνζρψξεζεο, κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996, φηαλ αλάινγε αίηεζε 

ππέβαιε ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, δέθα ΥΚΑΔ ππέβαιαλ επίζεκα αίηεζε 

έληαμεο ζηελ ΔΔ.29 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην «πξψην θχκα» ησλ θξαηψλ 

(Οπγγαξία, Πνισλία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, ινβελία, Δζζνλία θαη Κχπξνο) 

μεθίλεζαλ ην Μάξηην ηνπ 1998, θαηφπηλ ζπζηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ζηελ 

Δπξσπατθή χλνδν Κνξπθήο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 1997. Γηα 

ηηο ππφινηπεο ππνςήθηεο γηα έληαμε ρψξεο θξίζεθε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

έπξεπε λα αλαβιεζνχλ, έσο φηνπ πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Έηζη ζηε πλδηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Διζίλθη ην 

1999,αθνχ είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηηο ρψξεο απηέο, απνθαζίζηεθε ε 

έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ην «δεχηεξν θχκα» θξαηψλ (Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, Βνπιγαξία, ινβαθία, Ρνπκαλία θαη Μάιηα) ζηηο αξρέο ηνπ 2000.30 

Ζ πξφνδνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνζρψξεζεο κε ηηο ρψξεο ηνπ δεχηεξνπ 

θχκαηνο ήηαλ ηέηνηα, ψζηε ιίαλ ζπληφκσο θαηέζηε ζαθέο ζηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε φηη αληί ε δηεχξπλζε λα πξνρσξήζεη ζηαδηαθά, φπσο είρε αξρηθά θξηζεί 

ζθφπηκν, ήηαλ πηζαλφ λα ππάξμεη κηα κεγάιε δηεχξπλζε θάπνηα ρξνληθή 

ζηηγκή πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2004. Πξάγκαηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο (12-13 Γεθεκβξίνπ 

2002) νινθιήξσζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνζρψξεζεο κε δέθα απφ ηα 

δψδεθα πξνο έληαμε θξάηε, δειψλνληαο φηη πξνζβιέπεη ζηελ πξννπηηθή λα 

ηα ππνδερζεί απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004. Οη εγέηεο ηεο Δπξψπεο απνθάζηζαλ 

αθφκα φηη ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ επίζεκα 

κέιε ηεο ΔΔ απφ ην 2007 φηαλ ζα πιεξνχζαλ φια ηα θξηηήξηα έληαμεο. Έηζη 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 ππεγξάθε θάησ απφ ηελ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ ε 

                                                 
29

 Ηbid., ζει. 653. 
30

 Ηbid. 
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πλζήθε Πξνζρψξεζεο ησλ αθφινπζσλ ρσξψλ: Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, 

Δζζνλίαο, Οπγγαξίαο, Λεηνλίαο, Ληζνπαλίαο, Πνισλίαο, ινβαθηθήο 

Γεκνθξαηίαο, Μάιηαο θαη Κχπξνπ.31 

Οη δέθα ρψξεο ηεο κεγαιχηεξεο θαη ηζηνξηθά ζεκαληηθφηεξεο πέκπηεο 

δηεχξπλζεο πξνρψξεζαλ ζηελ επηθχξσζε ηεο έληαμήο ηνπο, φπσο φξηδαλ νη 

ζπληαγκαηηθνί ηνπο θαλφλεο θαη απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 ε Δπξσπατθή Έλσζε 

αξηζκνχζε 25 θξάηε-κέιε. Σε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ζηηο 25 Απξηιίνπ 2005 πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Λνπμεκβνχξγν. Χο εθ ηνχηνπ,  ζήκεξα γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα κηα Δλσκέλε 

Δπξψπε ησλ 27 ρσξψλ πνπ παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο ηζηνξηθέο 

αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο θαηάθεξε λα πινπνηήζεη πνιιέο απφ ηηο ηδέεο 

ησλ ζεκειησηψλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ψζηε νη ζεκεξηλνί πνιίηεο 

ηεο ΔΔ λα κπνξνχλ λα πξνζβιέπνπλ ζε έλα θνηλφ επξσπατθφ κέιινλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Βι. Ν. Μνχζεο, op. cit. ζει. 542. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ ΔΔ ΜΔ ΣΙ ΥΧΡΔ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΧΠΗ 

 

 

Ζ πέκπηε ηζηνξηθή δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο δέθα ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ην 2004 θαη ην 2007 αληίζηνηρα, είρε θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δηεπξχλζεηο. Γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ηζηνξία ηεο Έλσζεο εηζήιζαλ ηφζα πνιιά λέα θξάηε-κέιε κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θπξίσο 

κεηαμχ απηψλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ θξαηψλ-κειψλ, κε λενζχζηαηνπο 

δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο πνπ αξηζκνχζαλ κφλν κεξηθά έηε δσήο θαη κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο. Δίλαη 

αιήζεηα φηη ε είζνδφο ηνπο έζεζε νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ 

Έλσζε. Απφ ηε κία, ππήξραλ αλεζπρίεο γηα ηε δπλαηφηεηα πνιιψλ απφ ηηο 

ΥΚΑΔ λα ιεηηνπξγήζνπλ –ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα- σο απνηειεζκαηηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά κέιε ηεο ΔΔ. Απφ ηελ άιιε, εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Έλσζεο λα απνξξνθήζεη ηφζα λέα κέιε ρσξίο λα 

ππνβαζκηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο.32 Πνηνη ήηαλ 

ινηπφλ νη ιφγνη, πνπ παξά ηηο επηθπιάμεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, νδήγεζαλ ηελ 

Έλσζε  ζην άλνηγκα ηεο πξννπηηθήο δηεχξπλζεο κε ηηο ρψξεο απηέο; 

ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί θπξίσο δχν 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε ησλ αηηηψλ ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ. Ζ 

νξζνινγηθή θαη ε θνηλσληνινγηθή/θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε.33 Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο επηρεηξνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε νξηζκέλα βαζηθά 

                                                 
32

 N. Nugent, “The EU and the 10+2 Enlargement Round: Opportunities and Challenges”, ζην 
Ν. Νugent (επηκ.), European Union Enlargement, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 
ζει.3. 
33

 Γηα κηα αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ 
θνλζηξνπθηηβηζκνχ βι.: F. Schimmelfennig, -U. Sedelmeier, “Theorizing EU enlargement: 
Research Focus, Hypoyheses and the State of Research”, Journal of European Public Policy, 

ηνκ. 9, ηρ. 4, 2002, ζζ. 500-528. θαη F. Schimmelfennig, “ The double puzzle of enlargement: 
Liberal norms, rhetorical action and the decision to expand to the East”, Arena Working 
Papers, WP, ηρ. 15, 1999 θαη S. Piedrafita- J. Torreblanca, “The three logics of EU 
Enlargement: Interests Identities and Arguments”, Politique Europeenne, ηφκ. 15, 2005, ζζ. 
29-59. 
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εξσηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη αξρηθά ηα δεθαπέληε θξάηε-κέιε (ΔΔ-15) είραλ 

ακθηβνιίεο γηα ηελ ππνδνρή ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ.  

 

2.1. Οξζνινγηθή πξνζέγγηζε  

 

   α) πνιηηηθνί ιόγνη  

 

χκθσλα κε ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηα αίηηα ηεο πέκπηεο 

δηεχξπλζεο πξνο Αλαηνιάο αλαδεηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ 15 θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε κηα Δπξψπε κε 27 λέα 

κέιε. Αλαθνξηθά κε ην πξψην, ε δηεχξπλζε ζεσξήζεθε φηη ζα εληζρχζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή πην 

αζθαιή θαη ζηαζεξή. χκθσλα άιισζηε θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΄Δζζελ ην 1994, ε πξνζρψξεζε ησλ ΥΚΑΔ  

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ δηαζθάιηζε ηεο «δηαξθνχο» εηξήλεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Ζ ήπηα κνξθή 

ηζρχνο πνπ εμαζθαιίδεη ε ΔΔ -ζε αληίζεζε κε ηε ζθιεξή πνιηηηθή 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ ΝΑΣΟ- δεκηνπξγεί έλα πιαίζην ζην νπνίν νη ρψξεο 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ρηίδνληαο 

έηζη δεζκνχο αιιειεγγχεο θαη εκπηζηνζχλεο. Απηφ είλαη ζεκηηφ, δηφηη παξέρεη 

έλα κέζν πξνζηαζίαο απφ πηζαλέο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα, φπσο ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο Δπξψπεο, ε αλάδπζε κε θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ε άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ. Ζ έληαμε ζηελ ΔΔ βνεζά ηηο ΥΚΑΔ λα 

εδξαησζνχλ σο ρψξεο κε ζηαζεξά, θηιειεχζεξα, δεκνθξαηηθά πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα θαη λα εληαρζνχλ ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο ηεο ΔΔ 

εληζρχνληαο ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο.34 Ζ ΔΔ έρεη εμάιινπ θάζε ζπκθέξνλ λα 

παγησζνχλ νη ΥΚΑΔ σο ζηαζεξέο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο κέζσ ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο. Δηδηθφηεξα, θξάηε-κέιε 

φπσο ε Γεξκαλία, ε Φηλιαλδία θαη ε Απζηξία –παξαθείκελεο ησλ ΥΚΑΔ- δελ 

επηζπκνχλ λα εμειηρζεί ε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζε κηα πεξηνρή 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ελδερφκελεο αλαζθάιεηαο. Ζ λέα δηεχξπλζε ζα ηηο 
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 N. Nugent, European Union Enlargement, op.cit. ζει. 4. 
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βνεζήζεη λα εδξαηψζνπλ ηνπο λενπαγείο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπο ζε 

πεξίπησζε εθηξνπήο απφ ηε δεκνθξαηηθή ηνπο πνξεία. (βάζεη ησλ άξζξσλ 6 

θαη 7 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο (ΔΔ) πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή 

νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ, εάλ έλα θξάηνο-κέινο πξνβεί ζε ζνβαξή θαη δηαξθή 

παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ΔΔ, δειαδή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηνπ θξάηνπο-δηθαίνπ). 

Πέξα φκσο απφ ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, πνπ αθνξά ζπλνιηθά ηελ 

Έλσζε, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη εηδηθά ε Γεξκαλία είλαη 

κηα ρψξα πνπ σθειείηαη ηα κέγηζηα απφ ηελ πξνο Αλαηνιάο δηεχξπλζε, 

απνζπψληαο ηφζν γεσζηξαηεγηθά, φζν θαη νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία ζα 

αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρψξα απηή, ράξε ζηηο 

δηαδηθαζίεο πξφζδεζεο ησλ αλαηνιηθψλ ηεο γεηηφλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, παχεη λα απνηειεί ην «εμσηεξηθφ ζχλνξν» ηεο ΔΔ, 

ελψ απνθηά γεσπνιηηηθά πνιχ πην θεληξηθή ζέζε ζηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξηθεξεηαθή πνπ είρε κέρξη πξφηηλνο. Ο γεσπνιηηηθφο ρψξνο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, έρεη εμάιινπ χςηζηε ζεκαζία γηα ηνπο Γεξκαλνχο θαη 

γηα έλαλ άιιν ιφγν. Με φξνπο ζηξαηεγηθήο γεσγξαθίαο, γεηηληάδεη ή ζπκπίπηεη 

κε ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζχλνξα ηνπ γεξκαληθνχ θαη ηνπ ξσζηθνχ 

θφζκνπ, κε ηνλ νπνίν ην Βεξνιίλν επηδίσμε κε δήιν ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεψλ 

ηνπ ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή.35 

Κιείλνληαο, ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ε άλαξρε κεηάβαζε 

ζηνλ θαπηηαιηζκφ πνπ αθνινχζεζε ζηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελίζρπζε ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηε Δπξψπε. Γεδνκέλνπ φηη ηα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ 

δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα θαη ρξεηάδεηαη ζπλνιηθή πξνζέγγηζε απφ ηε κεξηά 

ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ζεσξήζεθε φηη είλαη θαιχηεξν νη 

ρψξεο απηέο λα βξίζθνληαη ζηελ ΄Δλσζε, πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα απηά απφ θνηλνχ.36 
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 Αλδξέαο ηεξγίνπ, «Ζ γεξκαληθή πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Μηα γεσπνιηηηθή 
αλάιπζε», Φηιειεύζεξε Έθθξαζε, (Υεηκψλαο 2007-2008), ζζ. 38-40.  
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   β) νηθνλνκηθνί ιόγνη 

 

 Όζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε Έλσζε, ε 

δηεχξπλζε δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο ηφζν γηα ηα παιαηά φζν θαη γηα ηα 

λέα θξάηε-κέιε. Χο γλσζηφλ, ην κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο απμήζεθε κε 

ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΄Δλσζεο θαηά πεξίπνπ 105 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο. Σα νθέιε δελ πξνέξρνληαη φκσο ηφζν απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ κε ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, δεδνκέλνπ 

φηη ηα πεξηζζφηεξα δαζκνινγηθήο θαη κε θχζεο εκπφδηα κεηαμχ ηεο ΔΔ-15 θαη 

ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ είραλ θαηαξγεζεί πνιχ πξηλ ηελ πξνζρψξεζε, ζηηο 

αξρέο έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

ζχλδεζεο θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ πξνζρψξεζεο. Πεξηζζφηεξν πξνέξρνληαη 

απφ ηελ απμεκέλε επηρεηξεκαηηθή εκπηζηνζχλε ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

θνηλνχ λνκηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ ζα εθαξκφδνληαη θνηλέο 

δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, αιιά θαη απφ ηε δεκηνπξγία 

επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα επελδχζεηο, θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ θαη ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο.37 

Ζ δηεχξπλζε νπσζδήπνηε σθειεί πεξηζζφηεξν ηα λέα θξάηε-κέιε, ηα 

νπνία μεθηλψληαο απφ κηα πνιχ ρακειφηεξε νηθνλνκηθή βάζε, (ην ζπλνιηθφ 

ΑΔΠ ηνπο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 6% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ησλ ΔΔ-15) ζα 

απμήζνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ζα βειηηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο δνκέο, ιφγσ ηεο εηζξνήο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (ΞΑΔ) θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηερλνγλσζίαο (know-how) 

απφ ην εμσηεξηθφ ζα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπο.38 ΄Αιισζηε, νη λέεο ρψξεο 

επσθεινχληαη απφ έλα θχκα επελδχζεσλ εθ κέξνπο επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ, 

ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ απηνθηλήηνπ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα ε 

γεξκαληθή Volkswagen εμαγφξαζε ηνλ φκηιν Skoda ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία. 

Ζ γαιιηθή Telecom είλαη κέηνρνο ηεο πνισληθήο επηρείξεζεο θαη κεγαιχηεξνπ 

παξφρνπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ TPSA, ελψ αιπζίδεο ιηαληθήο 

                                                 
37

 Ibid, ζει. 4 θαη Andrew Scott, “The political economy of Enlargement”, ζην Fraser Cameron 
(επηκ.), Τhe Future of Europe, Integration and Enlargement, New York, Routledge, 2004, 
ζει.86. 
38
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πψιεζεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θπξίσο ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην Ζ. 

Βαζίιεην, ην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία έρνπλ επεθηαζεί ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή 

θαη Κεληξηθή Δπξψπε. 39 

ε γεληθέο γξακκέο πάλησο επλνείηαη ε ΔΔ ζπλνιηθά, ε νπνία είλαη θαη 

ν βαζηθφηεξνο εκπνξηθφο ηνπο εηαίξνο, εθφζνλ απμάλεηαη ν φγθνο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εθαηέξσζελ, ελψ επλννχληαη θαη νη επξσπαίνη 

θαηαλαισηέο απφ ηε δηαθίλεζε πεξηζζφηεξσλ θαη αληαγσληζηηθφηεξσλ 

αγαζψλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη ρψξεο ηεο «παιαηάο» ΔΔ-15 νη νπνίεο 

επλννχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ άιιεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία, 

πνπ ππήξμε αλέθαζελ έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο ππνςεθηφηεηαο ηεο 

Πνισλίαο, ε Γαιιία ή νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, πνπ ηάζζνληαλ ππέξ ηεο 

έληαμεο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιηηθήο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο εγγχηεηαο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο δπλακηθήο πνπ ζα πξνζέθεξε ε δηεχξπλζε πξνο Αλαηνιάο, 

αιιά θαη γηα επξχηεξνπο πνιηηηζηηθνχο θαη γεσζηξαηεγηθνχο ιφγνπο. 

Δηδηθφηεξα ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, επσθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο απμήζεηο 

ησλ εμαγσγψλ ζε θαηαλαισηηθά αγαζά, νπιηθά ζπζηήκαηα (ηα νπνία νη ΥΚΑΔ 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο δνκέο κε ηηο δπηηθέο 

ηερλνινγηθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα αλαλεψζνπλ), αιιά θαη απφ ηελ 

αχμεζε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηηο ΥΚΑΔ. Έηζη, έλα θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ δέρνληαη ηα αλαηνιηθά θξάηε απφ ηηο ρψξεο- 

βαζηθνχο ρξεκαηνδφηεο ησλ δηαξζξσηηθψλ κέζσλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημήο 

ηνπο, επαλαθηάηαη έκκεζα κέζσ ηεο έληνλεο εμαγσγηθήο θαη επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ θξαηαηψλ νηθνλνκηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.40 

Έλα άιιν θξάηνο πνπ απνθνκίδεη θάπνηα νθέιε – κνινλφηη γηα αξθεηά 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο- είλαη ε Μ. Βξεηαλία, ε νπνία αλέθαζελ επηζπκνχζε ηε 

δεκηνπξγία κηαο αλνκνηνγελνχο ΔΔ άλσ ησλ 25 ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη επί 

ζεηξά εηψλ ε επξσπατθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ελ ιφγσ ρψξαο βαζίδεηαη 

ζηελ επηβξάδπλζε θάπνησλ πηπρψλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, φπσο ε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο, ελψ 

πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο είλαη θπξίσο ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επξσπατθήο 

αγνξάο. Αληίζεηα, ρψξεο ηνπ «θησρνχ» Νφηνπ φπσο ε Διιάδα θαη ε 
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Πνξηνγαιία δελ πξνβιέπεηαη λα σθειεζνχλ ηδηαίηεξα απφ ηε δηεχξπλζε, 

αληηζέησο θηλδπλεχνπλ κε πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ εηεζίσο, θαζψο εληάρζεθαλ ζηελ ΔΔ ρψξεο πνιχ θησρφηεξεο 

απφ ηηο ίδηεο. 41 

 

2.2. Κνηλωληνινγηθή/θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε 

 

Ζ θνηλσληνινγηθή/θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ηεο 

πνιηηηθήο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ, βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηαπηνηήησλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ, ελψ πνιχ γεληθά εδξάδεηαη ζε ηδέεο πνπ 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί θνηλσληνγλσζηηθά θαη δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζιακβάλνπζεο γηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηλφκελα. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε απηή, νη πξάμεηο ησλ πνιηηηθψλ δξψλησλ δελ κπνξνχλ εμ’ 

νινθιήξνπ λα εξκελεπζνχλ κε φξνπο απζηεξά νξζνινγηθνχο, σθειηκηζηηθνχο 

ή εξγαιεηαθνχο, αιιά πίζσ απφ ηε δξάζε ηνπο θξχβνληαη  θαη δηάθνξα 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα αίηηα,  θνηλσληθέο λφξκεο θαη ζπκπεξηθνξέο.42 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πνιηηηθή ηεο δηεχξπλζεο δελ εξείδεηαη ζε 

αληηθεηκεληθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, αιιά ζε θνηλσληνινγηθά. Απηφ 

απνξξέεη, φπσο ζα αλαιπζεί εθηελψο ζε επφκελε ελφηεηα, απφ ην γεγνλφο φηη 

ε δηεχξπλζε παξά ηα φπνηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε, 

ζπλεπάγεηαη θαη ζεκαληηθέο  αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη πξνθιήζεηο. Μία γεληθή 

αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο δελ ζα έδεηρλε μεθάζαξα φηη ε δηεχξπλζε είλαη 

ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ Δπξψπε ζην ζχλνιφ ηεο ή ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο ΔΔ-15. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

ζεψξεζε, αλ ήηαλ κφλν νξζνινγηθά θαη νηθνλνκηθά κεηξήζηκα ηα θίλεηξα ησλ 

δεθαπέληε θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ είζνδφ ησλ ππνςήθησλ πξνο έληαμε 

θξαηψλ ζηελ ΔΔ, ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία ή ε Πνξηνγαιία ελδερνκέλσο λα 

αζθνχζαλ βέην.43 πγθεθξηκέλα, νη νπαδνί απηήο ηεο ζεσξίαο ππνζηεξίδνπλ 

φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα θξάηε-κέιε άξρηζαλ λα αζθνχλ πηέζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ηα ππφινηπα θξάηε πνπ δελ ήηαλ έλζεξκνη 

                                                 
41
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ππνζηεξηθηέο απηήο εγθισβίζηεθαλ ζε ξεηνξηθέο δεζκεχζεηο πεξί 

ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ΄Δλσζεο, κε ηελ είζνδν ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ρσξψλ νη νπνίεο θαηά ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν 

επέδεημαλ ηζρπξή ζέιεζε λα αζπαζηνχλ ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε θαη λα 

ζηξέςνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζε πην θηιειεχζεξα ζπζηήκαηα.44 Χο εθ ηνχηνπ, 

ε δηεχξπλζε πξνο Αλαηνιάο, δελ είλαη sui generis, αιιά εξείδεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή κηαο ζπιινγηθήο θνηλνηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ θαζηζηά επηβεβιεκέλε 

ηελ έλσζε δχν ηκεκάησλ ηεο γεξαηάο επείξνπ πνπ έρνπλ θνηλφ παξειζφλ θαη 

κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο γηα ην κέιινλ. 

Δμάιινπ, νη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί ηεο ΔΔ πίζηεπαλ φηη είραλ εζηθφ 

ρξένο λα βνεζήζνπλ ηηο ΥΚΑΔ. Αθφηνπ απηέο νη ρψξεο απαιιάρηεθαλ απφ ην 

θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ε Γπηηθή Δπξψπε αληηηάρζεθε επί 

ζαξάληα θαη πιένλ ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, πνιινί 

θπβεξλεηηθνί θχθινη ζηελ ΔΔ ζεψξεζαλ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπλδξάκνπλ ηηο 

ΥΚΑΔ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε θηινδνμία ηνπο λα γίλνπλ επεκεξνχληα 

θαη δεκνθξαηηθά θξάηε, γηαηί θπξηαξρνχζε ε άπνςε φηη ε Γπηηθή Δπξψπε 

νθείιεη πνιιά ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε γηα ην ηίκεκα πνπ πιήξσζε ζηα 

ρξφληα ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. 

Βέβαηα, ε θνηλσληνινγηθή/θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε εξκελείαο 

ηεο πνιηηηθήο ηεο δηεχξπλζεο δελ είλαη άκνηξε θξηηηθήο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

ππνζηεξίδεηαη γηα παξάδεηγκα ε άπνςε φηη είλαη πνιχ ζηελφο θαη 

επηθαλεηαθφο ν ηξφπνο εξκελείαο ηεο δηεχξπλζεο αλ ζηεξηρζεί κφλν ζε 

θνηλσληνινγηθά θξηηήξηα. Σν αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα Κνηλφηεηα κε θνηλέο 

αξρέο, αμίεο θαη θαλφλεο δελ είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηφ γηα λα απνηειέζεη 

αθεηεξία εηζδνρήο ζηνπο θφιπνπο ηεο Έλσζεο θξαηψλ πνπ αζπάδνληαη φιεο 

απηέο ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο. ίγνπξα πάλησο, ηα θνηλσληνινγηθά αίηηα 

ηεο δηεχξπλζεο πξνο Αλαηνιάο έρνπλ θάπνηα εξείζκαηα, ηα νπνία ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κάιινλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ νξζνινγηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ.45 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΣΗ ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ ΔΔ ΜΔ ΣΙ ΥΧΡΔ ΣΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΧΠΗ 

 

 

Ζ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο 

Δπξψπεο δελ παξνπζηάδεη κφλν πιενλεθηήκαηα, αιιά ζέηεη θαη δηάθνξεο 

πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ έθαλαλ ηνπο 

Δπξσπαίνπο εγέηεο λα αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ην πφζν ελδεδεηγκέλε ήηαλ ε 

δηεχξπλζε κε ηηο ρψξεο απηέο. ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο 

ηεο δηεχξπλζεο πάλσ ζε δεηήκαηα ζεζκηθήο θαη πνιηηηθήο ηζνξξνπίαο, ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ΄Δλσζεο, 

αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Σν θεθάιαην 

θιείλεη κε ην δήηεκα ηεο εκβάζπλζεο ηεο ΔΔ, ην νπνίν έρεη θαηά θαηξνχο 

απαζρνιήζεη ηφζν ηε βηβιηνγξαθία, φζν θαη ηνλ ηχπν. 

 

3.1. Θεζκηθά δεηήκαηα 

 

Χο πξνο ην δήηεκα ηεο ζεζκηθήο ηζνξξνπίαο, ε πξνθαλέζηεξε πνιηηηθή 

πξφθιεζε πνπ ζέηεη ε λέα δηεχξπλζε ζηελ ΔΔ είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

νξγάλσλ ηεο, ψζηε απηά λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα λέα θξάηε-κέιε. ε 

πξνεγνχκελεο δηεπξχλζεηο, ε πξνζαξκνγή γηα ηα λέα θξάηε-κέιε γηλφηαλ 

απιά κε ηελ πξφβιεςε ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζηα ζεζκηθά φξγαλα 

αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Έηζη, ηα λέα θξάηε-κέιε 

ιάκβαλαλ ζηαζκηζκέλε ςήθν ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ, αλάινγν αξηζκφ 

βνπιεπηψλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έλαλ Δπίηξνπν (εθηφο αλ επξφθεηην 

γηα κεγάια θξάηε, φπσο ε Μ. Βξεηαλία θαη ε Ηζπαλία γηα ηα νπνία νξίζηεθαλ 

δχν Δπίηξνπνη), έλα δηθαζηή θ.η.ι. Χζηφζν, ε ιχζε απηή δελ κπνξνχζε λα 

είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή ζηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε, ηφζν ιφγσ ηνπ ήδε 

κεγάινπ κεγέζνπο ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, φζν θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ ππνςήθησλ θξαηψλ. 

Ζ πξφθιεζε ηεο δηεχξπλζεο πξνο Αλαηνιάο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε 

ζεσξνχκελε σο αλαγθαία ζεζκηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο 

απνθάζεσλ. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ην 1993, 
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ηα θξάηε-κέιε πνπ είραλ ππνβάιεη αίηεζε έληαμεο έπξεπε λα εθπιεξψζνπλ 

ηξία θξηηήξηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ 

ππνςήθηα πξνο έληαμε. Χζηφζν, έλα ηέηαξην θξηηήξην γηα ηε δηεχξπλζε, ήηαλ 

ε ηθαλφηεηα ηεο ΔΔ λα απνξξνθήζεη λέα κέιε ρσξίο λα επηβξαδπλζεί φκσο ε 

δηαδηθαζία επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζεζκνί θαη ην 

ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ έηζη, ψζηε λα κελ 

αλαθνπεί ε πνξεία ηεο Έλσζεο κε ηελ είζνδν ζε απηή ησλ λέσλ ρσξψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ην θφβν φηη ε δηεχξπλζε κε λέα κέιε 

κπνξεί λα ζπληζηά απεηιή γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο ΔΔ, δειαδή ηελ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε ηεο ζεζκηθήο θαη πνιηηηθήο ελνπνίεζεο (ην ζέκα απηφ ζα ζηγεί 

δηεμνδηθά ζε επφκελε ελφηεηα). Ήδε ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ηειεπηαία κεγάιε δηεχξπλζε απνδεηθλχνπλ φηη θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο 

ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ζε κηα επνρή φπνπ πνιιά θαη 

ζχλζεηα δεηήκαηα  ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξφηεηαο (δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, 

πεξηβάιινλ, κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θηι) ηίζεληαη ζηελ εκεξήζηα αηδέληα ησλ 

Βξπμειιψλ.  

Χο απνηέιεζκα απηψλ, ππήξμαλ θάπνηεο δηαηάμεηο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

ησλ πλζεθψλ (Άκζηεξληακ θαη Νίθαηαο), γηα ηελ απνθπγή ηνπ αδηεμφδνπ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ (κείσζε ηεο άζθεζεο βέην απφ ηα θξάηε-κέιε ζην 

πκβνχιην κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία), σζηφζν νη αλαζεσξήζεηο απηέο δελ 

θξίζεθαλ ηδηαίηεξα επαξθείο, γη’ απηφ θαη έγηλαλ πεξηζζφηεξεο ζεζκηθέο 

δηνξζψζεηο ζηελ Αλαζεσξεηηθή πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ε νπνία 

ππνγξάθεθε ζηηο 13 Γεθέκβξε 2007 θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

επηθχξσζεο.46 

 

3.2. Δζωηεξηθέο δπλακηθέο θαη ηζνξξνπίεο ηωλ Κξαηώλ-Μειώλ 

 

Έλα δεχηεξν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεγάιε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ 

κε ηα λέα θξάηε-κέιε, είλαη ην θαηά πφζν ζα επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ θαη δπλακηθψλ εμαηηίαο ηεο πνηθηινκνξθίαο 

θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ηίζεληαη θάπνηα εξσηήκαηα ζρεηηθά 
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 Ηbid., ζει.11. 
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κε ην αλ ε είζνδνο ησλ λέσλ θξαηψλ  κπνξεί λα δηράζεη εζσηεξηθά ηελ 

Δπξψπε κε ηε δηακφξθσζε δχν νκάδσλ θξαηψλ, φπσο θεξ’ εηπείλ κεηαμχ 

εχπνξσλ θαη θησρψλ θξαηψλ, θξαηψλ ηνπ ππξήλα θαη θξαηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, θξαηψλ-κειψλ ηεο επξσδψλεο θαη κε κειψλ απηήο, αιιά θαη 

κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ θξαηψλ θνθ. ην παξειζφλ εμάιινπ, είδακε πνιιέο 

θνξέο ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, σο ρψξεο ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα, λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ην ξπζκφ πξνφδνπ ζε επξέα δεηήκαηα 

νινθιήξσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζέκαηα ηεο ΚΔΠΠΑ, ηα ιηγφηεξν 

εχπνξα θξάηε λα ζρεκαηίδνπλ ραιαξέο ζπκκαρίεο γηα αλαδηαλεκεηηθά 

δεηήκαηα, ελψ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ ΚΑΠ λα πξνθαινχλ δηαηξέζεηο κεηαμχ 

Βνξξά-Νφηνπ ή κεηαμχ κεηαξξπζκηζηψλ (γηα παξάδεηγκα ην Ζ. Βαζίιεην) θαη 

ππνζηεξηθηψλ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο (Γαιιία, Διιάδα).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη απνδεθηφ φηη νη εζσηεξηθέο δπλακηθέο 

θαη ηζνξξνπίεο κεηαμχ ηεο ΔΔ-27 ίζσο λα δηαηαξαρζνχλ, ελψ νπσζδήπνηε 

πξέπεη λα αλακέλνληαη πεξηζζφηεξεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ κεγάισλ θαη 

κηθξψλ θξαηψλ. Μεηά ηελ πξφζθαηε έληαμε άιισζηε ησλ λέσλ θξαηψλ-

κειψλ, ν πιεζπζκφο ησλ 19 απφ ηα 27 θξάηε-κέιε έρεη πιεζπζκφ θάησ ησλ 

12 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ!47 Δληνχηνηο, δελ ζα πξέπεη λα κεγαινπνηείηαη ην 

ελδερφκελν λα ππάξμεη απμεκέλε δηαθνξνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, δηφηη 

αλέθαζελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη νη δηαδηθαζίεο, 

παξφηη αξγέο θαη δχζθνιεο ελίνηε, δελ έθηαζαλ πνηέ ζε νξηζηηθφ αδηέμνδν. 

Δπίζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ζπκκαρίεο 

πιεηνςεθίαο ή κεηνςεθίαο, αιιά νη ραιαξνί ζπλαζπηζκνί θαη ζπκκαρίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαβάιινληαη βάζεη ησλ εθάζηνηε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

θάζε θνξά. Δπηπιένλ, ηα λέα θξάηε-κέιε δελ απνηεινχλ νκνηνγελή 

ζπλαζπηζκφ, παξφιν πνπ πξνβάιιεηαη ζπρλά απηή ε άπνςε. Δίλαη 

πηζαλφηεξν πάλησο νη ζπκκαρίεο λα έρνπλ πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα, 

αλάινγα κε ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.48 
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Economics of Europe, ηνκ.11. ηεπρ. 1, ζ. 4, 2002. 
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3.3. Δπηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία 

 

   α) πνιηηηθή ζπλνρήο 

 

Μνινλφηη ε έληαμε ησλ ΥΚΑΔ δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο επθαηξίεο αγνξάο 

γηα ηελ ΔΔ ζπλνιηθά, δεκηνπξγεί επίζεο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, 

ιφγσ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ 

θξαηψλ-κειψλ, ζέηνληαο ην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ζην πξνζθήλην ηεο πνιηηηθήο ηεο αηδέληαο. 

 Με ηελ έληαμε ησλ ΥΚΑΔ απμήζεθε ν πιεζπζκφο ηεο ΔΔ θαηά 

πεξίπνπ 30%, ελψ ην ΑΔΠ ηεο ΔΔ απμήζεθε κφιηο θαηά 5-8%. Σν 2003 φιεο 

νη ππνςήθηεο ρψξεο κε εμαίξεζε ηε ινβελία είραλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ θησρφηεξνπ θξάηνπο-κέινπο, δειαδή ηεο 

Διιάδαο. Μάιηζηα ρψξεο φπσο ε Λεηνλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία είραλ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κηθξφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ. Με 

άιια ιφγηα ε δηεχξπλζε έθεξε ζηελ  ΔΔ ιηγφηεξν εχπνξα θξάηε ηα νπνία 

πξφθεηηαη κεηαμχ άιισλ λα αζθήζνπλ πηέζεηο ζηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη λα 

πξνβάινπλ αμηψζεηο γηα πην γελλαηφδσξεο αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο.49 

Δπηπιένλ, ε είζνδνο ζηελ ΔΔ ρσξψλ κε πνιχ θησρέο πεξηθέξεηεο, είρε σο 

άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 10-

15% πεξίπνπ. Χο εθ ηνχηνπ, αξθεηέο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ-15 κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα, δελ είλαη πιένλ επηιέμηκεο ηνπ ζηφρνπ 1 (ζχγθιηζε) ηεο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο, δηφηη ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο αλέβεθε ηερλεηά ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ πάλσ απφ ην 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, κε απνηέιεζκα 

λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επίηεπμε ηεο κειινληηθήο ζχγθιηζεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπο.50  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Ηξιαλδία έρνπλ θάζε ιφγν λα αλεζπρνχλ φηη ε πξνζρψξεζε θαηά πνιχ 

θησρφηεξσλ θξαηψλ ζηελ ΔΔ ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ζηηο 

θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο εληζρχζεηο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ΔΔ είρε ζηε 
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 Αndrew Scott, “The political economy of enlargement”,ζην Fraser Cameron (επηκ.), Τhe 
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δηάζεζή ηεο ηξείο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Πξψηνλ, ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ δηαξζξσηηθψλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ, δεχηεξνλ, ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, ψζηε λα ζηνρεχνπλ ζηηο πην θησρέο θαη ιηγφηεξν 

επλνεκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο θαη ηξίηνλ ηελ πξφβιεςε κεηαβαηηθψλ 

πεξηφδσλ, κέρξη νη λενεηζαρζείζεο ρψξεο λα ιακβάλνπλ ηζφηηκε κεηαρείξηζε 

ζηελ θαηαλνκή ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ ηειηθά 

ζπκθσλήζεθε ήηαλ ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ θαη ε πξφβιεςε κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ δεθαεηνχο δηάξθεηαο 

κέρξη ην 2013 γηα ηα λέα θξάηε κέιε. Δμάιινπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ Aηδέληα 

2000 γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006 θαζνξίζηεθε έλα 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηε δηεχξπλζε πνπ: α) λα είλαη ζπκβαηφ κε ηε 

δηαηήξεζε ζηαζεξψλ σο πνζνζηψλ ηνπ θνηλνηηθνχ ΑΔΠ ηεο νξνθήο ησλ 

ηδίσλ πφξσλ ζην 1,27 % θαη ησλ δαπαλψλ γηα δηαξζξσηηθέο πξάμεηο, β) λα 

δηαηεξεί ζπλνιηθά ηα πξν ηεο δηεχξπλζεο επίπεδα ζηήξημεο ζηα παιαηά 

θξάηε-κέιε θαη ηδηαίηεξα ζηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα απφ απηά θαη γ) λα 

δηαηεξεί έλα εληαίν πιαίζην γηα ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, απνξξίπηνληαο –

ηνπιάρηζηνλ ηππηθά- κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε παιαηά θαη λέα θξάηε-

κέιε.51  

 

   β) Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

 

Με ηε δηεχξπλζε πξνο Αλαηνιάο, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ), ε 

νπνία θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 45%) ηνπ θνηλνηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ΥΚΑΔ δηαζέηνπλ ζρεηηθά κεγάινπο, αιιά πνιχ 

αλαπνηειεζκαηηθνχο γεσξγηθνχο ηνκείο. Έηζη, ελψ ε γεσξγία αληηπξνζσπεχεη 

ιηγφηεξν απφ ην 5% ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ-15, αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 

ην 25% ηεο απαζρφιεζεο ζηε Πνισλία θαη ην 44% ηεο απαζρφιεζεο ζηε 

Ρνπκαλία. Παξά φκσο ην δηπιαζηαζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ γεσξγηθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη ηελ αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ ηεο εθηάζεσλ πεξίπνπ θαηά 
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ην ήκηζπ, ε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο δελ μεπεξλά ην 12%.52 

Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ην κεγάιν πξφβιεκα ήηαλ λα βξεζεί ιχζε ζην ζέκα ησλ 

αγξνηηθψλ δαπαλψλ ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ 

ζηελ «πίηα» ησλ αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ζα αχμαλε 

ππεξβνιηθά. Όπσο θαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, ε απφθαζε 

πνπ πάξζεθε γηα ηελ ΚΑΠ ήηαλ λα ππάξμεη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο σο ην 

2013, ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ζπλνιηθά ην κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Έηζη, ζηα λέα κέιε δελ ρνξεγήζεθε εμαξρήο νιφθιεξν ην κεξίδην 

επηδνηήζεσλ, αιιά έλα πνζνζηφ ηνπ θαλνληθνχ κεξηδίνπ πνπ απμάλεηαη 

ρξφλν κε ην ρξφλν, ελψ ζα γίλεη πιήξεο απφ ην 2013 θαη έπεηηα 

(ζπγθεθξηκέλα ην 2004 25%, ην 2005 30%, ην 2006 35%, ην 2007 40% θαη 

απφ ην 2008 θαη έπεηηα ζα αλεβαίλεη θαηά 10% θάζε ρξνληά κέρξη λα αγγίμεη ην 

100% ην 2013). Αληίζεηα, ελψ απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ ζηελ 

«πίηα»ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ, έρεη ήδε αξρίζεη κηα ζηαδηαθή κείσζε γηα 

ηα παιαηά κέιε απφ ην 2007, θαζψο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ 

αγξνηηθψλ δαπαλψλ απνθαζίζηεθε λα «παγψζεη» ζηα επίπεδα πνπ είρε 

θηάζεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006.53 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη ηα λέα θξάηε κέιε 

ηπγράλνπλ ιηγφηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ-15 θαη 

εηδηθφηεξα κε ηα θησρφηεξα κέιε απηήο (Διιάδα, Πνξηνγαιία), πξάγκα ην 

νπνίν κπνξεί λα εγείξεη αληηδξάζεηο ζε επφκελνπο δηαπξαγκαηεπηηθνχο 

γχξνπο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΚΑΠ. Πάλησο, πξνθεηκέλνπ ε ΔΔ λα 

αληηκεησπίζεη ην θφζηνο ηεο δηεχξπλζεο θαη λα κελ μεθχγεη απφ ηα επίπεδα 

ηνπ  κηθξνχ ζρεηηθά θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίζηεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο αηδέληαο 2000 κηα πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ΔΔ-15. χκθσλα 

άιισζηε κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 

κεηψζεθαλ θαηά 13% νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ ΔΔ-15, θαηά 6% νη 

αγξνηηθέο δαπάλεο θαη θαηά 15-18% νη δηαξζξσηηθέο δαπάλεο. Ζ ζπξξίθλσζε 
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ηεο δηαξζξσηηθήο ζηήξημεο ζηελ ΔΔ-15 αληηζηαζκίδεη έηζη ηηο λέεο 

κεηαβηβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεχξπλζε.54 

 

   γ) εζωηεξηθέο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο πξνθιήζεηο ζηα λέα θξάηε κέιε 

 

Οη ΥΚΑΔ εμαθνινπζνχλ λα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

απαξραησκέλεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο βηνκεραλίεο,  νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα 

επηβηψζνπλ κέρξη ζήκεξα ράξε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θξαηηθήο ζηήξημεο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή αιιάδεη, θαζψο νη νηθνλνκίεο ησλ ΥΚΑΔ εθζπγρξνλίδνληαη θαη 

θηιειεπζεξνπνηνχληαη, ππνβνεζνχκελεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θίλεηξα ηεο 

έληαμήο ηνπο ζηνπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πνιιά 

αθφκα. Αλ νη νηθνλνκίεο ησλ ΥΚΑΔ απνδεηρηνχλ κε αληαγσληζηηθέο θαη δελ 

θαηαθέξνπλ λα πξνζειθχζνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο επελδχζεηο απφ ην 

εμσηεξηθφ, αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ζηαδηαθά ηηο δηαξζξσηηθέο ηνπο 

αδπλακίεο, είλαη ζαθέο φηη ε θαηάζηαζε απηή ζα είλαη επηδήκηα ηφζν γηα ηηο 

ρψξεο απηέο, φζν θαη γηα ηελ επξχηεξε νηθνλνκία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.  

Δμάιινπ, παξά ηνπο εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα (απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ρψξεο 

φπσο ε Δζζνλία, ε Λεηνλία, ε Πνισλία θαη ε ινβελία ζεκεηψλνπλ ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πάλσ απφ 4% εηεζίσο, ελψ ε ΔΔ-15  πεξίπνπ 2,5 %), ρξεηάδεηαη 

λα θαηαβάινπλ αθφκα κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα γίλνπλ πην 

αληαγσληζηηθέο, ζηξέθνληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηηο βηνκεραλίεο 

πςειήο εληάζεσο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο 

θαη γλψζεο.55 Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρνπλ, ρξεηάδεηαη λα επελδχζνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηφζν κέζα απφ εζληθνχο 

φζν θαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ήδε, ε ΔΔ κεηά ηελ πηνζέηεζε ην 2000 ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο έσο 

ην 2010 ζηελ πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ 
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θφζκν, έζεζε πνιχ πςειά ηνλ πήρε, γεγνλφο πνπ έβαιε ζε δνθηκαζία ηφζν 

ηηο ΥΚΑΔ, φζν θαη ηελ ΔΔ ελ γέλεη. Ζ δηεχξπλζε, θαίλεηαη φηη απνηειεί εκπφδην 

ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία επηηάρπλζεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ 

φηη ηα λέα θξάηε-κέιε δπζθνιεχνληαη απφ ηε κία λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο πξννπηηθήο έληαμήο ηνπο ζηελ Δπξσδψλε θαη απφ ηελ άιιε λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, φπσο ηελ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ απαζρφιεζεο ζην 70%, ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην 3% ηνπ ΑΔΠ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε πνιχ πςειψλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο, ψζηε λα επέιζεη έζησ θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπλνρή56. 

Δπηπξφζζεηα, νη ΥΚΑΔ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (acquis communautaire), 

δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο απηέο νη δηνηθεηηθνί θαη δηθαζηηθνί 

κεραληζκνί δελ επαξθνχλ γηα ηε ζσζηή θαη λφκηκε κεηαθνξά ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο ζηα εζσηεξηθά δίθαηα ησλ θξαηψλ απηψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

δφζεθαλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο πην καθξέο κεηαβαηηθέο πεξίνδνη ζε ζρέζε κε 

άιιεο δηεπξχλζεηο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξνχζε ηηο πνιηηηθέο ηεο πγείαο, ηεο 

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, θάπνησλ 

πηπρψλ ηεο ΚΑΠ, ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πξνζψπσλ θαη θεθαιαίσλ, ηεο 

πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμάιινπ, ζε φ,ηη αθνξά ην 

πεξηβάιινλ, ζήκεξα εθθξεκνχλ πεξίπνπ 300 νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ησλ ΥΚΑΔ, ελψ ην θφζηνο ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ επξσπατθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάληαξ είλαη γηα θάπνηεο 

ρψξεο απαγνξεπηηθφ.57 Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ 

λνκίζκαηνο απφ ηηο ελ ιφγσ ρψξεο, δελ ππάξρεη αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα 

απφ ηελ Δπηηξνπή γηαηί επί ηνπ παξφληνο νη δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο γηα ηελ 
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κφλν +/- 2%, δ) δελ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζε ππνηίκεζε κηα ρψξα πνπ πξφθεηηαη λα 
εληαρζεί ζην θνηλφ λφκηζκα ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε. 
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πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο  ηνπο ζηφρνπο.58 

 

3.4. Δπηπηώζεηο ζηηο εμωηεξηθέο ζρέζεηο θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ 

 

Ζ Έλσζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο δηεζλήο πνιηηηθφο δξψλ. Απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε εκπνξηθή δχλακε ζηνλ θφζκν δηαζέηνληαο ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ. Πέξαλ απηνχ φκσο, νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο 

επεθηείλνληαη θαη ζηελ πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο ζε ηξίηεο ρψξεο, 

ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο (ΚΔΠΠΑ), αιιά θαη 

ζηε δηεζλνπνίεζε εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο ηεο πνιηηηθήο πεξηβάιινληνο, 

ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, δηακέζνπ ηεο ππνγξαθήο δηκεξψλ ή 

πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο. 

Ζ δηεχξπλζε ηεο ΄Δλσζεο πξνο ηηο ΥΚΑΔ έρεη σο επαθφινπζν απφ ηε 

κία πιεπξά λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο ζην δηεζλέο πνιηηηθφ 

ζηεξέσκα, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

αλνκνηνγέλεηαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξν απφ 

παιαηφηεξα λα αλαπηχμεη εληαίεο ζέζεηο ζηε βάζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

ηαπηφηεηαο. Δηδηθά σο πξνο ηελ εθαξκνγή κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Έλσζε λα 

δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε δηεζλέο επίπεδν ελδερνκέλσο λα 

δηνγθσζνχλ κεηά ηελ είζνδν ζηνπο θφιπνπο ηεο ρσξψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα θαη πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο απνηπρεκέλεο επξσπατθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ δίραζε ηελ Δπξψπε, ρσξίδνληάο ηελ ζε δχν 

ζηξαηφπεδα ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο ακεξηθαληθήο εηζβνιήο ζην Ηξάθ ην 2003. 

Απφ ηε κηα πιεπξά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία ππνζηήξημαλ 

ηε ζέζε ησλ ΖΠΑ λα επηηεζνχλ ζηξαηησηηθά γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ελψ απφ ηελ άιιε, ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, 

ε Γαιιία, ην Βέιγην, ε Διιάδα θαη άιιεο, ελαληηψζεθαλ ζε απηή ηελ 

ζηξαηησηηθή πξσηνβνπιία. Οη ΥΚΑΔ, νη νπνίεο γεληθά ηείλνπλ λα έρνπλ κηα 
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θηιναηιαληηθή ζηάζε ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή ζπληάρζεθαλ ππέξ ηεο 

ακεξηθαληθήο επέκβαζεο, ηφζν ζε επίπεδν δηαθεξχμεσλ κε ηε γλσζηή 

επηζηνιή ππνζηήξημεο πνπ δεκνζηνπνίεζαλ ηφηε, φζν θαη έκπξαθηα κε ηελ 

απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε έληνλε αλεζπρία 

ζην γαιινγεξκαληθφ άμνλα γηα ηελ ηθαλφηεηα επηξξνήο ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο, 

αιιά θαη ηε γεληθφηεξε πξννπηηθή ηεο ΚΔΠΠΑ ζε κηα δηεπξπκέλε Έλσζε.59  

 Χζηφζν, ζηελ πξφζθαηε θξίζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ Καχθαζν ε ΔΔ, 

παξά ηελ αξρηθή ακεραλία πνπ επέδεημε θαηά ηηο πξψηεο κέξεο ηεο θξίζεο, 

θαηάθεξε ηειηθά λα δηαδξακαηίζεη έλαλ αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο θαη ζηελ επίηεπμε εθερεηξίαο, κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γεσξγίαο, 

αξρηθά κε ην «ρέδην ησλ 6 ζεκείσλ» θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ησλ Βξπμειιψλ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2008 ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Νηθνιά αξθνδί.60 Ζ χλνδνο Κνξπθήο ησλ επξσπαίσλ εγεηψλ 

θαηφξζσζε λα πεηχρεη κηα εληαία θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ΖΠΑ επξσπατθή 

γξακκή έλαληη ησλ εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο Έλσζεο λα κπνξεί λα επεκβαίλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

δηεζλείο θξίζεηο, φπνπ είλαη δπλαηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ήπηα κέζα. ην πιεπξφ 

ηεο επξσπατθήο πιεπξάο –παξά ηηο αξρηθέο ηνπο επηθπιάμεηο- ηάρζεθαλ θαη νη 

ΥΚΑΔ. Δμάιινπ, νη ρψξεο απηέο δελ θαίλεηαη λα ελαληηψλνληαη ζηελ χπαξμε 

κηαο ζπλεθηηθήο επξσπατθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ θαζηζηά ηελ ΔΔ ερεξή 

πνιηηηθή δχλακε ζηελ παγθφζκηα ζθαθηέξα. Γεγνλφηα πνπ ην επηβεβαηψλνπλ 

απηφ είλαη -κεηαμχ άιισλ- ε ππνζηήξημε απφ ηηο ελ ιφγσ ρψξεο ηεο 

επξσπατθήο ζέζεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ θαη 

ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ζηελ νπνία αληηηίζεηαη ε ακεξηθαληθή πιεπξά. 

Πεξηζζφηεξν ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ «ππξήλα» ηεο Δπξψπεο 

έγθεηηαη –θαη απηφ είλαη πνπ γελλά θάπνηα εξσηεκαηηθά γηα ηε κειινληηθή ηνπο 

ζηάζε- ζην φηη δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο 

αζθάιεηαο θαη άκπλαο σο αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε απφ ηε λαηντθή ζπκκαρία 

ή σο αληίβαξν ζε απηή. Βέβαηα, κπνξεί ηα λέα θξάηε-κέιε, λα είλαη ππέξκαρνη 

κηαο ηζρπξήο δηαηιαληηθήο ζπκκαρίαο, αιιά γεληθφηεξα επηζπκνχλ λα έρεη ε 
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ΔΔ κηα απνηειεζκαηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, εηδηθά ζηα γεηηνληθά Βαιθάληα θαη 

ζηηο άιιεο αλαηνιηθέο ρψξεο κε ηηο νπνίεο γεηηληάδνπλ.61 Πάλησο, φζν ε 

ΚΔΠΠΑ ππφθεηηαη ζηε δηαθπβεξλεηηθή κέζνδν κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

νκνθσλίαο σο θαηεμνρήλ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ, ε ΔΔ δελ κπνξεί λα 

παίδεη ξφιν αμηφπηζηνπ κεζνιαβεηή ζε δηεζλείο δηελέμεηο. 

Ζ κεγαιχηεξε πάλησο πξφθιεζε ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνο Αλαηνιάο δηεχξπλζε, είλαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

λένπο ηεο γείηνλεο. Με ηε δηεχξπλζε ηα ζχλνξα ηεο ΔΔ επεθηάζεθαλ 

απνθηψληαο λέα ζχλνξα κε ηελ Κξναηία, ηε εξβία, ην Μαπξνβνχλην, ηελ 

Οπθξαλία, ηε Λεπθνξσζία θαη θπζηθά ηε Ρσζία. Χο εθ ηνχηνπ, πξσηαξρηθφ 

ζπκθέξνλ ηεο ΄Δλσζεο είλαη λα έρεη ζηαζεξνχο, αζθαιείο, δεκνθξαηηθνχο θαη 

εχπνξνπο γείηνλεο. Κάπνηα απφ απηά ηα θξηηήξηα βέβαηα δελ ηζρχνπλ γηα φιεο 

ηηο ρψξεο. Πάλησο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ε ΔΔ έρεη ππνγξάςεη 

εηαηξηθέο ζπκθσλίεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νξζήο δηαθπβέξλεζεο. 

Άιισζηε, ε Έλσζε απνβιέπεη ζε κηα κειινληηθή πξννπηηθή έληαμεο φισλ 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ελψ νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξνζρψξεζεο κε ηελ 

Κξναηία εηζέξρνληαη ζε θαζνξηζηηθή θάζε. Γεληθά, εάλ δε γίλνπλ ζσζηέο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ αιιά θαη  απφ ηα λέα 

θξάηε-κέιε πνπ απνηεινχλ πιένλ ηα εμσηεξηθά ζχλνξά ηεο, ε Έλσζε ζα 

ζπλερίζεη λα έρεη αζηαζείο γείηνλεο θαη επίζεο δελ ζα θαηαθέξεη λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο, φπσο ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ην δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα θαη ην 

εκπφξην λαξθσηηθψλ.62 

 

 

3.5. Η δηεύξπλζε πξνο Αλαηνιάο θαη ην δήηεκα ηεο εκβάζπλζεο ηεο ΔΔ 

 

Ζ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ίδηα ηεο ηε θχζε. 

Απνηειεί κηα δηαξθψο εμειηζζφκελε ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία θξαηψλ, ηα νπνία 

αθ’ εο ζηηγκήο εληαρζνχλ, απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλδξάκνπλ 

ζην εγρείξεκα κηαο νινέλα απμαλφκελεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε έλα 
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ππεξεζληθφ ζεζκηθφ νηθνδφκεκα κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνιηηηθή 

νινθιήξσζε. Ζ πξφζθαηε δηεχξπλζε απνηέιεζε θαηά γεληθή νκνινγία κηα 

ηζηνξηθή επηηπρία πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο επεκεξίαο θα ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε. Παξέρνληαο ηελ 

πξννπηηθή έληαμεο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε ΔΔ 

έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο κεηαξξχζκηζε, αιιά 

θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ηνπο ζηαζεξφηεηαο. Απφ ηελ άιιε 

φκσο –φπσο αλσηέξσ ειέρζε- έζεζε θαη θάπνηεο πξνθιήζεηο πνπ ε ΔΔ 

θαιείηαη αληηκεησπίζεη. 

 Ζ αδπλακία επηθχξσζεο ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο κεηά ην γαιιηθφ 

θαη νιιαλδηθφ «φρη» έθεξε ζε αδηέμνδν ηελ Έλσζε, επεξέαζε αξλεηηθά ηηο 

πξννπηηθέο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηε ζπδήηεζε γηα 

ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηελ αλάγθε ηεο ζεζκηθήο 

εκβάζπλζεο πξηλ απφ θάζε λέα δηεχξπλζε. ήκεξα ε ΔΔ κεηά απφ ηελ 

απνηπρία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο ζλεζηγελνχο πληαγκαηηθήο πλζήθεο βξίζθεηαη 

ζην ζηάδην ηεο επηθχξσζεο ηεο λέαο Μεηαξξπζκηζηηθήο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο, ε νπνία δηαηεξεί αξθεηέο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ε 

πληαγκαηηθή πλζήθε.63 Χζηφζν ην ηξιαλδηθφ «φρη» ζην δεκνςήθηζκα 

εγείξεη αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ηεο πλζήθεο. Αλ απνηχρεη θαη απηή ε 

πξνζπάζεηα λα ηεζεί ζε ηζρχ ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαηφπηλ επηθχξσζήο 

ηεο απφ φια ηα θξάηε κέιε, απηφ ζεκαίλεη φηη πξαθηηθά δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ γηαηί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

πλζήθε ηεο Νίθαηαο ε ΔΔ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά κε 

πεξηζζφηεξα απφ 27 θξάηε-κέιε. Μάιηζηα πνιινί ζρνιηαζηέο εθθξάδνπλ ηελ 

αλεζπρία φηη ε πξνζρψξεζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2007 είλαη θαη ε ηειεπηαία δηεχξπλζε, δηφηη ε ΔΔ ππνθέξεη απφ 

«δηεπξπλζηαθή θφπσζε» (enlargement fatigue).64 Άιινη πάιη δηαηείλνληαη φηη ε 

πξνο Αλαηνιάο δηεχξπλζε απνηέιεζε έλα ηζηνξηθφ ιάζνο γηαηί έγηλε πξφσξα 

πξηλ πξνρσξήζεη ε Έλσζε ζηελ πνιηηηθή ηεο ελνπνίεζε, ζεσξψληαο φηη κηα 

Δπξψπε ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ κε αλνκνηνγελή νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 
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πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ εδξαίσζε θαη 

παξαπέξα αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ.65 Μέλεη ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ην 

δήηεκα αλ ε δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ αξκνληθά 

ρσξίο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ ελνπνηεηηθή πνξεία ηνπ επξσπατθνχ 

εγρεηξήκαηνο. 

χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, ε δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ελ δπλάκεη ζχγθξνπζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε δηεχξπλζε πξνζδίδεη ζηελ ΔΔ πνηθηινκνξθία, φκσο απφ ηελ 

άιιε ηεο ζηεξεί ηε ζπλνρή κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη πην πξνβιεκαηηθή ε 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνιηηηθήο.66 Απφ ηελ άιιε ε 

εκβάζπλζε απμάλεη ηα εκπφδηα γηα ηα λέα θξάηε-κέιε θαζηζηψληαο νινέλα θαη 

δπζθνιφηεξε ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηεχξπλζε, κε έκθαζε ζηελ ηειεπηαία, θαζπζηεξεί ηελ 

εκβάζπλζε. Χζηφζν, ην επηρείξεκα απηφ δελ είλαη απνιχησο νξζφ θαζψο απφ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε δηεχξπλζε θαη ε 

εκβάζπλζε φρη κφλν πξνρσξνχλ ηαπηφρξνλα, αιιά επηπιένλ έρνπλ 

πξνσζήζεη πξαγκαηηθά ε κία ηελ άιιε.67 Οη πξνεγνχκελνη γχξνη 

δηεπξχλζεσλ δελ εκπφδηζαλ ηελ ΔΔ λα εμειίμεη ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ηεο 

θαη λα πηνζεηήζεη θαηλνχξγηεο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη γεληθά είλαη φηη πξηλ 

απφ θάζε γχξν έληαμεο λέσλ ρσξψλ έρνπλ πξνθχςεη αλαζεσξήζεηο ησλ 

πλζεθψλ, ζθνπφο ησλ νπνίσλ ήηαλ ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ ε πξνψζεζε ηεο 

ζεζκηθήο εκβάζπλζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο εκβάζπλζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ελ γέλεη. 

Με ηελ δεχηεξε δηεχξπλζε ην 1981, ε ΔΔ αλέπηπμε πεξηζζφηεξν ηελ 

πεξηθεξεηαθή ηεο πνιηηηθή, ελψ κε ηελ είζνδν ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ηέζεθαλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ΔΔΠ. Δπίζεο ε ΔΔ έζεζε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλήο Αγνξάο. Πξηλ ηελ ηέηαξηε δηεχξπλζε κε ηα πξψελ 

κέιε ηεο ΔΕΔ είρε πξνεγεζεί ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, 

πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ ΟΝΔ θαη επηπιένλ θαζηέξσζε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Έλσζεο βάζεη ηξηψλ ππιψλσλ. Σέινο, πξηλ απφ ηελ ηζηνξηθή πέκπηε 

δηεχξπλζε ηέζεθαλ ζε ηζρχ δχν πλζήθεο, ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη ε 
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ηζρχνπζα πλζήθε ηεο Νίθαηαο, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 θαη ε 

ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ θαη ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ.68 Αλ θαη ε 

ζέζε ζε ηζρχ ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο απέβε άθαξπε, παξ’ φια απηά ν 

δεκφζηνο δηάινγνο πνπ δηεμήρζε γχξσ απφ ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο ιίγν πξηλ 

ηελ έληαμε ησλ λέσλ ρσξψλ, ζηάζεθε ε αθνξκή λα γίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

πην πξνζηηή ζηνπο πνιίηεο ηεο, ελψ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε απνηεινχλ πιένλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα 

πνιηηηθή αηδέληα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

Χζηφζν, ε θχζε ηεο εκβάζπλζεο κε ην πέξαο ησλ δηεπξχλζεσλ 

δηαθνξνπνηήζεθε ιίγν, ππφ ηελ έλλνηα φηη απέθηεζε πεξηζζφηεξν επέιηθην 

ραξαθηήξα. Έηζη, ζεσξείηαη απνδεθηφ ζήκεξα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πλζεθψλ ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηεο Νίθαηαο γηα ηελ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία, λα 

κε ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε ζηε ζεζκηθή αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο.69 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο επειημίαο (ζηε 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη σο δηαθνξνπνηεκέλε νινθιήξσζε) είλαη νη  

επηηπρείο πεξηπηψζεηο ζεζκψλ φπσο ε πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο θαη 

ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ έλγθελ, ζηνπο νπνίνπο δελ ζπκκεηέρνπλ φια 

ηα θξάηε κέιε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ έρνπλ φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ ηηο ίδηεο 

πξνζδνθίεο θαη ηελ ίδηα πνιηηηθή βνχιεζε λα πξνρσξήζεη ε επξσπατθή 

νινθιήξσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Δίλαη θπζηθφ άιισζηε κε ηελ έληαμε ησλ 

θξαηψλ ηεο πξφζθαηεο δηεχξπλζεο, απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο λα εληαζνχλ 

θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα ζρήκαηα  εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο. 

 Γηα πνιινχο ε έλλνηα ησλ εληζρπκέλσλ ζπλεξγαζηψλ ηαπηίδεηαη κε κηα 

Δπξψπε δχν ή πνιιψλ ηαρπηήησλ, κέζα ζηελ νπνία φζα θξάηε-κέιε ζέινπλ 

θαη κπνξνχλ, πξνρσξνχλ πξνο βαζχηεξεο κνξθέο νινθιήξσζεο, ελψ ηα 

ππφινηπα αθνινπζνχλ κφιηο απνθηήζνπλ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ή φηαλ ην 

επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο.70 Βέβαηα, ε άθξηηε απνδνρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 
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νινθιήξσζεο ζα νδεγνχζε ζε έλα πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εηδηθψλ 

θαζεζηψησλ θαη εμαηξέζεσλ, ν νπνίνο ζα απνδπλάκσλε έλα απφ ηα ζεκέιηα 

ηεο νινθιήξσζεο πνπ είλαη ε θνηλφηεηα δηθαίνπ θαη ε ζεζκηθή ελφηεηα, 

δεκηνπξγψληαο κηα Δπξψπε θαηαθεξκαηηζκέλε ζε πνιιαπινχο 

ζρεκαηηζκνχο.71 Θα πξέπεη επνκέλσο ν επξσπαίνο λνκνζέηεο λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζερηηθφο κε ηελ πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ, φπνπ 

ζα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηεο επειημίαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 ΔΔ πνπ ζέηεη ηηο αξρέο ηεο 

εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο χζηαηε 

ιχζε, λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 8 κέιε, λα ζέβεηαη ηηο αξρέο ησλ 

πλζεθψλ, λα είλαη αλνηρηή ζε φια ηα θξάηε-κέιε θαη γεληθά λα πξνάγεη ηε 

δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο Έλσζεο.72 

πλνςίδνληαο, κε ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε, ε αλάγθε πξνζθπγήο ζηηο 

εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίεο ελδέρεηαη λα θαηαζηεί απαξαίηεηε, έηζη ψζηε λα κελ 

είλαη ππνρξεσκέλνη φινη λα πξνρσξνχλ κε ην ξπζκφ ησλ βξαδχηεξσλ. Οη 

απνθάζεηο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κε κεγαιχηεξε επρέξεηα, δεδνκέλνπ 

φηη πνιιά θξάηε ζα κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ρσξίο λα εκπνδίδνληαη απφ 

θάπνηα άιια. Όκσο ε εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ζπληζηά κηα 

βξαρππξφζεζκε ελαιιαθηηθή ιχζε, πξνθεηκέλνπ ζε πξψηε θάζε ε δηεχξπλζε 

ηεο ΔΔ λα κελ θαζπζηεξεί ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ελψ ζε 

δεχηεξε θάζε λα θαζηζηά επηηαθηηθή αλάγθε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ 

ππνινίπσλ θξαηψλ. Μηα Δπξψπε πάλησο κε δχν ή πεξηζζφηεξα επίπεδα 

νινθιήξσζεο ζίγνπξα δελ είλαη έλα απιφ εγρείξεκα, δεδνκέλσλ ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλεί. Δίλαη φκσο κηα απνδεθηή ιχζε γηα φζνπο 

δελ επηζπκνχλ λα παξακείλεη ε Δπξψπε έλαο νηθνλνκηθφο γίγαο ρσξίο 

πνιηηηθή ηζρχ θαη ρσξίο νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζην ππφ δηακφξθσζε 

παγθφζκην ζχζηεκα. 

 

 

 

                                                                                                                                            
θαη Janis A. Emmanouilidis, “Differentiated Europe: Nine recommendations”, ELIAMEP 
Thesis 1, April 2008, ζζ. 1-6, δηαζέζηκν ζην: www.eliamep.gr/thesis. 
71

 Κ. ηεθάλνπ, op. cit., ζει. 91. 
72

 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Αλαθνίλσζε αξηζκνχ 2002/C 325/5 ζην 
http: // eur-lex.europa.eu.  



 43 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ 

ηεο πξνο Αλαηνιάο θαη ηελ είζνδν δέθα λέσλ ρσξψλ πξψελ θνκκνπληζηηθψλ 

ην 2004 θαη ην 2007 αληίζηνηρα, «γχξηζε ζειίδα» ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. Αθελφο κελ γηαηί απνηέιεζε έλα ηδηαηηέξσο «ηνικεξφ» 

εγρείξεκα, θαζψο νπδέπνηε ζην παξειζφλ απφ ηελ πξψηε δηεχξπλζε ηνπ 

1973 είρακε κηα ηέηνηνπ κεγέζνπο αχμεζε λέσλ κειψλ. Αθεηέξνπ δε δηφηη νη 

κέρξη ηψξα δηεπξχλζεηο αθνξνχζαλ δπηηθέο ρψξεο κε παγησκέλα θηιειεχζεξα 

θνηλνβνπιεπηηθά δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, νη νπνίεο κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

Έλσζε δελ πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζην ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ηεο ζχζηεκα. Σα θχξηα εξσηήκαηα ηα νπνία γελλψληαη κε ηελ 

πξφζθαηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο είλαη α) αλ ε δηεχξπλζε ηειηθά ελίζρπζε ή απνδπλάκσζε ηελ ΔΔ θαη 

β) αλ απνηέιεζε αθνξκή γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ηεο 

ελνπνηεηηθήο ηεο πνξείαο. 

Όζνλ αθνξά ζην πξψην εξψηεκα, ε λέα δηεχξπλζε δεκηνχξγεζε 

ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν γηα ηελ ΔΔ ζπλνιηθά, φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Ζ 

πιεζπζκηαθή θαη γεσγξαθηθή αχμεζε νπσζδήπνηε έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε 

ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία, ζην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, αιιά 

δεκηνχξγεζε θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο 

ζηα λέα θξάηε κέιε. Δπίζεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ Έλσζε λα εληζρχζεη 

ηε ζέζε ηεο ζην παγθφζκην ζχζηεκα, φληαο ε πξψηε εκπνξηθή δχλακε ζηνλ 

θφζκν. Δμάιινπ, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ηα θξάηε-κέιε 

δξνπλ εληαία, σο έλα ζχλνιν θαη είλαη θαλεξφ φηη ε δηεχξπλζε ελίζρπζε 

δηεζλψο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε ηφζν ζε δηκεξέο φζν θαη ζε πνιπκεξέο 

επίπεδν. Πέξαλ ηνχησλ φκσο, ε Έλσζε σθειήζεθε ζεκαληηθά θαη ιφγσ ηεο 

εδξαίσζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ 

επξσπατθή ήπεηξν θιείλνληαο επηηέινπο ην ράζκα Αλαηνιήο θαη Γχζεο πνπ 

ην βεβαξεκέλν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Δπξψπεο ηεο είρε θιεξνδνηήζεη. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμαλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο 

έθαλαλ πνιινχο λα αλεζπρνχλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο 

δηεχξπλζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνηεηηθήο πνξείαο θαη νη 
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νπνίεο ελδερνκέλσο λα θαηέζηεζαλ ηελ Έλσζε πην αλίζρπξε. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ήηαλ φηη ε δηεχξπλζε πξνζέζεζε κεγαιχηεξε 

αλνκνηνκνξθία ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ε νπνία είρε θαη ζα εμαθνινπζεί λα έρεη 

θαη ζην κέιινλ θάπνηεο επηπηψζεηο ζε φηη αθνξά ηελ ηζνξξνπία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ην κέγεζνο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ην ξφιν ηεο ΚΑΠ θαη ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, ην χςνο 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο, αιιά επηπιένλ θαη ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο πην ελεξγνχ θαη πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζηελ εμσηεξηθή ηεο 

πνιηηηθή. Βέβαηα, νη δπζθνιίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε δηεχξπλζε δελ είλαη 

αμεπέξαζηεο. Ζ είζνδνο ησλ λέσλ ρσξψλ κπνξεί λα πξνθάιεζε κηα 

αλαηξνπή ζην ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ ιφγσ αλνκνηνκνξθίαο, 

απφ ηελ άιιε φκσο απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαηαβνιέο δεκηνχξγεζε λέεο 

επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο ζην 

πιαίζην λέσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Έλσζεο. Άιισζηε, ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο δηεχξπλζεο, πξνθεηκέλνπ ε Έλσζε λα βγεη 

απφ ην αδηέμνδν ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη λα ηεο δνζεί λέα «πλνή» ζην 

ελνπνηεηηθφ ηεο έξγν, ψζηε λα κε δηαθνπεί ε πξννπηηθή κειινληηθψλ 

δηεπξχλζεσλ θαη κε λέα θξάηε-κέιε. Βάζεη φισλ απηψλ, αιιά θαη φζσλ 

εθηελψο αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε 

πξνο Αλαηνιάο δηεχξπλζε παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθάιεζε, θαηά βάζε 

ελδπλάκσζε ηελ Έλσζε, αιιάδνληαο φκσο θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο. Οη αιιαγέο απηέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, απαληνχλ θαη 

ζην δεχηεξν εξψηεκα, ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πφζν επεξεάζηεθε ε 

δηαδηθαζία ηεο εκβάζπλζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε δέθα λέα θξάηε κέιε ζηνπο θφιπνπο ηεο 

νπσζδήπνηε απέθηεζε άιιε κνξθή θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Βάζεη ηεο 

ηειεπηαίαο ελ ηζρχ πλζήθεο ηεο Νίθαηαο, ε νπνία ζεκεησηένλ ζπληάρζεθε γηα 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο πξφζθαηεο δηεχξπλζεο πξνο Αλαηνιάο, ν ζεζκφο 

ησλ εληζρπκέλσλ ζπλεξγαζηψλ πνπ είρε αξρηθά πξνβιέςεη ε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ βειηηψζεθε θαη επεθηάζεθε ζε θαίξηνπο ηνκείο γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, φπσο ζε ζέκαηα άκπλαο θαη εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δφζεθε κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηάζηαζε ζηε 
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δηαδηθαζία ηεο εκβάζπλζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη απέθηεζε πεξηζζφηεξν 

επέιηθην ραξαθηήξα. Ο θαλφλαο ηεο επειημίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ έζεζε ηα 

ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ, ζηελ 

νπνία νη ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

νινθιήξσζε κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ ρσξίο λα θαζπζηεξνχληαη απφ εθείλεο 

πνπ δελ επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ηφζν γξήγνξα.  Έηζη νη απνθάζεηο ζα 

κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κε πεξηζζφηεξε επρέξεηα ζε κηα δηεπξπκέλε Έλσζε, 

δεδνκέλνπ φηη πνιιά θξάηε ζα κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ρσξίο λα 

εκπνδίδνληαη απφ θάπνηα άιια. Πξνθεηκέλνπ φκσο ν ζεζκφο ησλ 

εληζρπκέλσλ ζπλεξγαζηψλ λα κελ εθιεθζεί σο κέζν απνθιεηζκνχ θάπνηαο 

νκάδαο θξαηψλ, απνδπλακψλνληαο ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπο θαη 

δηαβξψλνληαο ηε ζεζκηθή ελφηεηα ηεο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα ζπληζηά κηα 

πξφζθαηξε ελαιιαθηηθή ιχζε θαζηζηψληαο αλαγθαία ζε δεχηεξν ζηάδην ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ θξαηψλ ζε βαζχηεξα ζρήκαηα ελνπνίεζεο. 

πλνςίδνληαο, ε ΔΔ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλερψλ 

δηεπξχλζεσλ εκβάζπλε πνιιέο πηπρέο απφ ηνπο ηνκείο δξάζεηο ηεο. Δηδηθά ε 

ηειεπηαία δηεχξπλζε κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

άιιαμε ζεκαληηθά ηε δνκή θαη ηελ πθή ηεο ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ρσξίο 

φκσο λα ιεηηνπξγήζεη απνζηαζεξνπνηεηηθά ζην επξσπατθφ “status quo”. 

Έρνληαο πιένλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε κηαο ηφζν ζεκαληηθήο θαη ηζηνξηθά 

κεγαιεηψδνπο δηεχξπλζεο, ε ΔΔ πιένλ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη ηηο 

θηινδνμίεο ησλ ελ δπλάκεη κειψλ, πξνζβιέπνληαο ζε κηα Δπξψπε αθφκα 

κεγαιχηεξε, ζε κηα Δπξψπε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηζρπξφηεξε πνπ ζα 

δηαδξακαηίζεη ελεξγφηεξν ξφιν ζην παγθφζκην πνιηηηθφ γίγλεζζαη. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα πινπνηεζεί απηή ε ηδέα, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

Έλσζεο είλαη ε αλάγθε ζέζεο ζε ηζρχ ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο 

δηακέζνπ ησλ δηεπξχλζεσλ θαη ζην κέιινλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 
1. ΥΔΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΧΗ 

ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΝΙΚΑΙΑ 

 

Άξζξν 6 

1. Ζ Έλσζε βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ 

θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αξρέο νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζηα θξάηε κέιε. 

2. Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο θαηνρπξψλνληαη κε ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 

1950, θαη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ, σο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

3. Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. 

4. Ζ Έλσζε δηαζέηεη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο θαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο. 

 

Άξζξν 43 

Σα θξάηε κέιε ηα νπνία πξνηίζεληαη λα θαζηεξψζνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ 

εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ νξγάλσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζπλζήθε θαη 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε 

ζρεδηαδφκελε ζπλεξγαζία: 

α) επηδηψθεη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο θαη ηεο 

Κνηλφηεηαο, λα δηαθπιάζζεη θαη λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα 

εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ελνπνίεζήο ηνπο. 

β) ζέβεηαη ηηο ελ ιφγσ ζπλζήθεο θαζψο θαη ην εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Έλσζεο. 

γ) ζέβεηαη ηηο ελ ιφγσ ζπλζήθεο θαζψο θαη ην εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Έλσζεο. 
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δ) παξακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο ή ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη δελ αθνξά ηνπο ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο. 

ε) δελ ζίγεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 2 

ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, νχηε ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή πνπ θαζηεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν 

ΥVII ηεο ίδηαο ζπλζήθεο. 

ζη) δελ ζπληζηά δηάθξηζε νχηε θξαγκφ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ νχηε πξνθαιεί ζηξεβιψζεηο ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ. 

δ) ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ νρηψ θξάηε κέιε. 

ε) ζέβεηαη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κε 

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. 

ζ) δελ επεξεάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

θεθηεκέλνπ έλγθελ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ. 

η) είλαη αλνηρηή ζε φια ηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43Β. 

 

Άξζξν 43Α 

Ζ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία επηιέγεηαη κφλν σο έζραηε ιχζε, εθφζνλ 

δηαπηζησζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ φηη είλαη αδχλαην λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ζπλζεθψλ. 

 

Άξζξν 43Β 

Ζ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία θαηά ηελ θαζηέξσζή ηεο είλαη αλνηρηή ζε φια ηα 

θξάηε κέιε. Ζ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εληζρπκέλε 

ζπλεξγαζία θξνληίδνπλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ 

δπλαηνχ αξηζκνχ θξαηψλ κειψλ. 

 

Άξζξν 49 

Κάζε επξσπατθφ θξάηνο ην νπνίν ζέβεηαη ηηο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλεη κέινο ηεο Έλσζεο. 

Απεπζχλεη αίηεζε ζην πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη νκφθσλα, αθνχ 

δεηήζεη ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη. 

Οη φξνη ηεο πξνζρψξεζεο θαη νη ιφγσ απηήο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ Έλσζε, απνηεινχλ αληηθείκελν ζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο. Ζ ζπκθσλία απηή 

ππφθεηηαη ζε επηθχξσζε εθ κέξνπο φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, θαηά 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληαγκαηηθνχο ηνπο θαλφλεο.   

 

 

2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Πίλαθαο 1: Ρπζκνί αλάπηπμεο ηωλ 10 ΥΚΑΔ ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό 

γηα ην έηνο 2007 

 

 

ΥΧΡΔ 

 

% 

ΔΔ-27 2,9 

Δπξωδώλε 2,6 

ινβαθία 10,4 

Λεηνλία 10,3 

Ληζνπαλία 8,8 

Δζζνλία 7,1 

Σζερία 6,5 

Πνιωλία 6,5 

Βνπιγαξία 6,2 

ινβελία 6,1 

Ρνπκαλία 6,0 

Οπγγαξία 1,3 

XKAE 6,92 

 

Πεγή: Δurostat 2008 
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Πίλαθαο 2: Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηωλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ-15 θαη ηωλ 

ΥΚΑΔ ζην ζπλνιηθό ΑΔΠ ηεο ΔΔ 

 

 

ΥΧΡΔ 

 

 

% ζην ΑΔΠ ηεο ΔΔ, 

2000 

 

% ζην ΑΔΠ ηεο ΔΔ, 

2007 

ΔΔ-15   

Γεξκαλία 22,5 19,7 

Η. Βαζίιεην 17,1 16,5 

Γαιιία 15,7 15,2 

Ιηαιία 13,0 12,5 

Ιζπαλία 6,9 8,6 

Οιιαλδία 4,6 4,6 

νπεδία 2,9 2,7 

Βέιγην 2,7 2,7 

Απζηξία 2,3 2,2 

Διιάδα 1,5 1,9 

Γαλία 1,9 1,9 

Ιξιαλδία 1,1 1,5 

Φηλιαλδία 1,4 1,5 

Πνξηνγαιία 1,3 1,3 

Ιξιαλδία 1,1 1,5 

Λνπμεκβνύξγν 0,24 0,29 

ύλνιν 96,24 94,59 

ΥΚΑΔ   

Πνιωλία 2 2 

Σζερία 0,7 1,0 

Ρνπκαλία 0,44 0,99 

Οπγγαξία 0,57 0,82 

ινβαθία 0,24 0,45 
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ινβελία 0,23 0,27 

Βνπιγαξία 0,15 0,24 

Ληζνπαλία 0,13 0,23 

Λεηνλία 0,009 0,16 

Δζζνλία 0,07 0,13 

ύλνιν 5,169 6,29 

 

Πεγή: Eurostat 2008 

 

 

Πίλαθαο 3: Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2007-13  

 

 

Κνηλνηηθέο Γαπάλεο 

 

 

2006 

% 

 

2007-13 

% 

 

1. Βηώζηκε Αλάπηπμε  

 

39,4 

 

46,6 

1α. Αληαγωληζηηθόηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρόιεζε 

 

7,2 

 

13,0 

1β. πλνρή γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρόιεζε 

32,1 33,6 

2. Πξνζηαζία θπζηθώλ 

πόξωλ, πεξηβάιινλ  

 

46,4 

 

39,5 

Από ηηο νπνίεο γηα ηε 

γεωξγία:  

 

36,2 

 

29,4 

3. Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 2.8 2.8 

4. Γηεζλήο δξάζε ΔΔ 9,3 9,3 

5. Ιζαγέλεηα, ειεπζεξία, 

αζθάιεηα θαη δηθαηνζύλε 

1,1 1,8 

6. Πξνεληαμηαθέο 

εληζρύζεηο 

- - 

 

Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2007) 
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