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Ενημερωτικό Σημείωμα     

Η Εσρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτικές της 

 

Η Επξωπαϊθή Έλωζε 

 

H E.Δ. ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πξσηφηππν ζεζκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ηε δηαθξίλεη απφ ηνπο 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. H ηδηαηηεξφηεηά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα Κξάηε-Μέιε 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ηδξπηηθέο Σπλζήθεο, ζπκθψλεζαλ λα παξαρσξήζνπλ αξκνδηφηεηεο 

ππέξ αλεμαξηήησλ νξγάλσλ, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηφζν ηα εζληθά ζπκθέξνληα, φζν θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Δ.Δ. Σπλεπψο ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο E.Δ., ζε αληίζεζε κε άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, θαίλεηαη απφ ηηο μερσξηζηέο εμνπζίεο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηα δηάθνξα 

ζεζκηθά ηεο φξγαλα. Τα φξγαλα απηά έρνπλ αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα θαη ηνκείο πνπ 

παξαδνζηαθά αλήθαλ ζηα εζληθά Κνηλνβνχιηα θαη ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. Οη 

απνθάζεηο ηνπο δελ είλαη απηφκαηα δεζκεπηηθέο κφλν γηα ηα Κξάηε-Μέιε, αιιά είλαη άκεζα 

δεζκεπηηθέο θαη γηα ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε απηά. Ο βαζκφο αλάκεημεο 

ησλ νξγάλσλ ηεο E.Δ. ζηε ξχζκηζε εζσηεξηθψλ λνκηθψλ ζρέζεσλ θάζε Κξάηνπο-Μέινπο 

είλαη πξάγκαηη κνλαδηθφο ζηε ζθαίξα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  

 

H Δ.Δ. πινπνηεί ην έξγν ηεο κε ζπγθεθξηκέλα θχξηα θαη ζπκβνπιεπηηθά ή επηθνπξηθά φξγαλα. 

Κχξηα φξγαλα πνπ έρνπλ πεξηβιεζεί κε λνκνζεηηθέο, εθηειεζηηθέο, δηνηθεηηθέο, πνιηηηθέο θαη 

δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, είλαη : ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο 

αξρεγνχο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη Κπβεξλήζεσλ, ην δεκνθξαηηθά εθιεγκέλν Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην Πνπξψλ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηα Κξάηε-Μέιε ζε επίπεδν 

ππνπξγψλ ή αξρεγψλ Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ, ε Δπηηξνπή ε νπνία είλαη ζεκαηνθχιαθαο 

ησλ Σπλζεθψλ κε λνκνζεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηέινο, ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην πνπ 

ειέγρεη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο E.Δ. Τα Σπκβνπιεπηηθά φξγαλα πνπ εθπξνζσπνχλ 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκθέξνληα ζηελ E.Δ. είλαη : ε Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα. Τα 

Κνηλνηηθά φξγαλα ζα πξέπεη λα δηαθξηζνχλ απφ ηνπο επξσπατθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο 

ζεζκνχο, φπσο ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ (ETEπ), ην Δπξσπατθφ Τακείν 

Δπελδχζεσλ  θ.ιπ., ηα νπνία δηαζέηνπλ δηθά ηνπο φξγαλα. 

 

H Επηηξνπή  

 

H Δπηηξνπή είλαη έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα ηνπ Κνηλνηηθνχ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ην 

φξγαλν πνπ θαηαζηαηηθά, αιιά θαη ζηελ πξάμε, απέθηεζε επξσπατθή ηαπηφηεηα θαη ελεξγεί 

κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηεο E.Δ. Γηα ηελ Δπηηξνπή ηζρχεη ε αξρή ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο σο 

εληαίνπ νξγάλνπ θαη φρη ε επζχλε ηνπ Δπηηξφπνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη 

θάπνην ζέκα. Σε αληίζεζε κε ηηο Γξακκαηείεο ησλ θιαζηθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε Δπηηξνπή 

δηαζέηεη δεκνζηνλνκηθή απηνλνκία θαη κπνξεί λα αζθήζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππφ Σπλζήθεο 

πιήξνπο αλεμαξηεζίαο. Ωο εηζεγεηηθφ φξγαλν, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ζην Σπκβνχιην κέζσ 

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Μνλίκσλ Αληηπξνζψπσλ, ηε ιήςε κέηξσλ θαη απνθάζεσλ, αθνχ 

ζπκβνπιεπηεί πξνεγνπκέλσο, εκπεηξνγλψκνλεο, ππνεπηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ζε 

Κνηλνηηθφ, εζληθφ, πνιηηηθφ, ππεξεζηαθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν, δηαβηβάδνληαο ην 

ζρεηηθφ ζρέδην θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα λα εθθέξεη ηελ γλψκε ηνπ. H Δπηηξνπή 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξάμεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. H 

ζχκπξαμε ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο. H ζέζε ηεο Δπηηξνπήο εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηελ πξφηαζή ηεο, ην 
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Σπκβνχιην κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη, κφλν κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ. Ωο ζπληνληζηηθφ 

φξγαλν, ε Δπηηξνπή ζπληνλίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο E.Δ. ζηνπο ηνκείο πνπ ππάξρεη 

αιιεινεπηθάιπςε φπσο είλαη ε βηνκεραλία, ε ελέξγεηα, ε έξεπλα θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, 

ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ιπ.. Ωο εθηειεζηηθφ φξγαλν, ε Δπηηξνπή εθδίδεη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ νη Σπλζήθεο ηεο έρνπλ κεηαθέξεη θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ην Σπκβνχιην ηεο έρεη παξαρσξήζεη. Σε θάζε πεξίπησζε, 

ε εμνπζία ηεο Δπηηξνπήο λα ιακβάλεη απνθάζεηο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηή 

ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

 

Επηηξνπή Πεξηθεξεηώλ (ΕΠ) 

 

H Δπηηξνπή απηή δεκηνπξγήζεθε κε ηε Σπλζήθε γηα ηελ E.Δ. χζηεξα απφ αίηεκα ησλ 

Κξαηψλ-Μειψλ πνπ έρνπλ εζσηεξηθή νκνζπνλδηαθή ή πεξηθεξεηαθή δνκή. Δδξεχεη ζηηο 

Βξπμέιιεο θαη απνηειείηαη απφ 344 κέιε ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηηο ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. Τα κέιε ηεο EΠ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 

δηνξίδνληαη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Κξαηψλ-Μειψλ 

θαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί. Τα κέιε ηεο EΠ κεηά ην 

δηνξηζκφ ηνπο εθιέγνπλ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Πξνεδξείν ηεο γηα πεξίνδν δχν εηψλ. H EΠ 

ζπλεδξηάδεη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηεο 

Δπηηξνπήο ή κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία. Τα κέιε ηεο EΠ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, δελ επεξεάδνληαη νχηε δεζκεχνληαη απφ θακία εληνιή νξγαληζκψλ ή Κξαηψλ-Μειψλ 

απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη, αιιά ελεξγνχλ κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη κε γλψκνλα ην 

γεληθφηεξν ζπκθέξνλ ηεο E.Δ.  H EΠ είλαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν, γη’ απηφ θαη νη απνθάζεηο ηεο 

(Γλψκεο) έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα φξγαλα πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα ηηο 

δεηνχλ, ζχκθσλα κε ηε Σπλζήθε. H EΠ έρεη θαη απηή ην δηθαίσκα κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, 

ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Δπηηξνπήο, λα παξέρεη ηε γλψκε ηεο ζε 

ζέκαηα πνπ ε ίδηα θξίλεη φηη πξέπεη λα πάξεη θάπνηα ζέζε. 

 

Η δηαξζξωηηθή πνιηηηθή ηεο Ε.Κ. ηελ πεξίνδν 1988-1999. 

 

Η δηαξζξσηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ηελ πεξίνδν 1988-1999 αξρηθά πεξηειάκβαλε δχν 

αιιειέλδεηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: (α) ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη (β) 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αληζνξξνπηψλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ δπν εηδψλ κέζα : (α) εθείλα πνπ παξείραλ βνήζεηα ππφ κνξθή 

επηρνξεγήζεσλ, γλσζηά σο Γηαξζξσηηθά Τακεία θαη (β) εθείλα πνπ παξείραλ δάλεηα. 

 

H κεηαξξχζκηζε ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. (1988) επέθεξε ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ (δηπιαζηαζκφο ησλ πφξσλ ησλ κέρξη ην 

1992, θαζηέξσζε ηεο δηαξζξσηηθήο δξάζεο ζην πιαίζην πέληε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα). Σε ζρέζε κε ηε ξηδηθή απηή κεηαξξχζκηζε, 

ε επφκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1993 δελ επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ 

ηέζεθαλ ην 1988 φπσο ε ζπγθέληξσζε, ε εηαηξηθή ζρέζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

πξνζζεηηθφηεηα εμαθνινχζεζαλ λα ηζρχνπλ. Αιιαγέο επήιζαλ ζε φηη αθνξά ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηηο επηρνξεγνχκελεο απφ ηελ Κνηλφηεηα ελέξγεηεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ ιεγφκελνπ Σηφρνπ 1 (βι.θαησηέξσ).  

 

Η δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο, κέζσ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ θαη ησλ άιισλ πθηζηάκελσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, απνζθνπνχζε ζηελ επίηεπμε πέληε βαζηθψλ ζηφρσλ σο θάησζη: 
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 Ο Σηφρνο 1 αθνξά Πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ ην θαηά θεθαιήλ AEΠ ήηαλ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ρακειφηεξν ή πιεζηάδεη ην 75% ηνπ Κνηλνηηθνχ 

κέζνπ φξνπ. O Σηφρνο 1, ρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο θξαηψλ. Σηε κηα νκάδα 

πεξηιακβάλνληαη ηα ηέζζεξα Κξάηε-Μέιε πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ην Τακείν 

Σπλνρήο, γλσζηά θαη σο θξάηε ηεο Σπλνρήο (Διιάδα, Ιξιαλδία, Πνξηνγαιία θαη ε 

Σπαλία), θαη ζηελ άιιε νκάδα πνπ πεξηειάκβαλε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Σηφρνπ 1. 

 

 Ο Σηφρνο 2 αθνξά πεξηνρέο πνπ είραλ πιεγεί ζνβαξά απφ ηε βηνκεραληθή παξαθκή. 

 

 Ο Σηφρνο 3 ρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο 

ησλ λέσλ, ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ 

λέσλ ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ 

απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

 Ο Σηφρνο 4 ρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο βηνκεραληθέο κεηαιιαγέο θαη ηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο.  

 

 Ο Σηφρνο 5 ρξεκαηνδνηεί δχν θαηεγνξίεο δξάζεσλ : (α) πξνζαξκνγή ησλ δηαξζξψζεσλ, 

ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ζηε γεσξγία θαη ζηελ δαζνθνκία θαη 

(β) πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ 

επίπεδν θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη πιεξνχλ 

δχν ηνπιάρηζην απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο πξνυπνζέζεηο : πςειφ πνζνζηφ γεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, ρακειφ γεσξγηθφ εηζφδεκα αλά 

γεσξγηθή κνλάδα παξαγσγήο  θαη ρακειή ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ή ηάζε 

απνκάθξπλζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο πεξηθέξεηεο απηέο. 

 

Μέζνδνο ηωλ δηαξζξωηηθώλ παξεκβάζεωλ  

  

Σπκπιεξσκαηηθφηεηα : H θνηλνηηθή δξάζε ζεσξείηαη σο ζπκπιήξσκα ή ζπκβνιή ζηηο 

αληίζηνηρεο δξάζεηο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ.  

 

Δηαηξηθή Σρέζε : H ζπλεξγαζία κεηαμχ Δπηηξνπήο, εζληθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, θαιείηαη Δηαηξηθή Σρέζε θαη θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία, 

ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία.  

 

Σπκβαηφηεηα :  Οη ελέξγεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία θαη ηελ 

ETEπ, πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Σπλζεθψλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε απηέο, θαζψο θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηεο E.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηάο επθαηξηψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

Μνξθέο παξέκβαζεο 

 

H ρξεκαηνδνηηθή παξέκβαζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ θαη ηεο ETEπ, παξέρεηαη κε 

δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ελεξγεηψλ : ζπγρξεκαηνδφηεζε 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζπγρξεκαηνδφηεζε εζληθνχ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηξνθψλ, ρνξήγεζε ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ηηο νπνίεο 

δηαρεηξίδεηαη, έλαο ελδηάκεζνο θνξέαο πνπ νξίδεηαη απφ ην Κξάηνο-Μέινο, ελίζρπζε ζε 

ηερληθή βνήζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ θιπ. H ρξεκαηνδνηηθή παξέκβαζε ηεο ETEπ παξέρεηαη κε αηνκηθά δάλεηα, 
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ζπλνιηθά δάλεηα-πιαίζηα ή άιιεο κνξθέο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζρεδίσλ ή πξνγξακκάησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ή ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ δξάζεσλ θαη κε εγγπήζεηο.H θνηλνηηθή 

ζπλδξνκή ζπλδπάδεη, ηηο παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ θαη δαλείσλ πξνθεηκέλνπ 

λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε ηε βνήζεηα πθηζηάκελσλ κνξθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο. 

 

Κνηλνηηθά Πιαίζηα Σηήξημεο (ΚΠΣ) 

  

Τα ΚΠΣ απνηέιεζαλ ην κεγαιχηεξν παθέην νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ηεο Δ.Δ. πξνο ηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Έλσζεο, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ή ηνπιάρηζην ηελ άκβιπλζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, θαη ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην 

ρψξν  ηεο Δ.Δ.. Τα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ ΚΠΣ, δηαθξίλνληαη, ζε Δζληθά 

θαη Πεξηθεξεηαθά. Τν εζληθφ ζθέινο ηνπ ΚΠΣ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, πεξηιακβάλεη φια 

ηα κεγάια έξγα, ζπλήζσο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ελψ ην πεξηθεξεηαθφ πεξηέρεη έξγα θαη 

δξάζεηο ηνπηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. Με ην KΠΣ εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο 

θνηλνηηθήο δηαξζξσηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα. Τν KΠΣ αλαζεσξήζεθε ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Σρέζεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Κξάηνπο-Μέινπο ή ηεο Δπηηξνπήο. Τα Πξνγξάκκαηα ππφθεηληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζεο, εθ ησλ πζηέξσλ 

αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο. 

 

Κνηλνηηθέο Πξωηνβνπιίεο. 

 

Οη Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο είλαη εηδηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Δ.Δ. γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο Γηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο ηεο. Ολνκάδνληαη έηζη δηφηη δεκηνπξγνχληαη κε 

πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο   Δπηηξνπήο. Σηελ νπζία πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ζηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν.  

 

Τν Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Εγγπήζεωλ (EΓTΠE) 

 

Τμήμα Προσανατολισμού. 

 

Τν ηακείν απηφ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1964 βάζεη ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηεο Σπλζήθεο θαη 

ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ. Τν πεδίν δξάζεο ηνπ EΓTΠE – Τκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ 

θάιππηε φιν ηνλ επξσπατθφ ρψξν κε πξνηεξαηφηεηα ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα. Τν Τακείν 

ρξεκαηνδνηνχζε ελέξγεηεο νη νπνίεο είραλ ζθνπφ λα επηηαρχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

γεσξγηθψλ δηαξζξψζεσλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη δε ηεο ππαίζξνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ δηαξζξψζεσλ 

θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε αμηνπνίεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ), ηε δηαξζξσηηθή 

πξνζαξκνγή ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ είλαη αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλεο θαη ηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κνηλφηεηαο. 

 

Τν Επξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν (EKT) 

 

Τν EKT ηδξχζεθε κε ηε Σπλζήθε ην 1958, αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ άξρηζε ην 1960. 

Αλακνξθψζεθε ξηδηθά ην 1971 θαη απφ ην 1972 κέρξη ην 1977 πεξίπνπ 2 εθ. εξγαδφκελνη 

έηπραλ ηεο ππνζηήξημήο ηνπ. H κεηαξξχζκηζε ηνπ 1993 αλακφξθσζε θαη πάιη ην Τακείν κε 

ζθνπφ νη παξεκβάζεηο ηνπ λα είλαη πην νπζηαζηηθέο : ζπγθέληξσζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο 

ρψξεο θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ηα πξνβιήκαηα απαζρφιεζεο είλαη εληνλφηεξα θαη φπνπ νη 
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νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αδπλακία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Με 

ηε κεηαξξχζκηζε δεκηνπξγήζεθαλ λέα είδε εληζρχζεσλ πνπ επέηξεςαλ  ζην Τακείν λα 

παξεκβαίλεη γηα ηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο. H δξάζε ηνπ έρεη ζηφρν ηε βειηίσζε  ησλ 

ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επίπεδνπ, ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ησλ θηλεηηθφηεηαο ζηελ 

E.Δ.. Αθφκα. έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, κε ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ λέσλ, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αηφκσλ πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.   

 

Επξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ETΠA) 

 

Τν ETΠA ηδξχζεθε κφιηο ην 1975 βάζεη ηνπ άξζξνπ 130 Γ ηεο Σπλζήθεο, αιιά πνιχ γξήγνξα 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή πξφνδν. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ είρε πξνβιεθζεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Δ.Δ. παξέρνληαο 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, παξαγσγήο αγαζψλ θαη πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ελδνγελνχο δπλακηθνχ ηνπο. Οη απζηεξνί δεζκνί ηνπ Τακείνπ κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή 

ηνπ Κξάηνπο-Μέινπο απνδεηθλχνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εζληθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. Λπηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε Κνηλνηηθή ελίζρπζε δίδεηαη απφ ην Τακείν απηφ κφλν ζε ζρέδηα πνπ 

εληάζζνληαη ζε θάπνην Πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Τν Τακείν απνηειεί ηε βάζε 

ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ηνκέσλ εζληθήο πνιηηηθήο ζηελ E.Δ.. H πξνζπάζεηα ζπλίζηαηαη ζην λα 

γίλνπλ πην ζπγθξίζηκα ηα Πξνγξάκκαηα θαη λα εθθξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ άιισλ 

ηνκέσλ ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Τακείν Σπλνρήο. 

 

Τν Τακείν Σπλνρήο, απνθαινχκελν "Χξεκαηνδνηηθφ Μέζν Σπλνρήο" άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 

1993 βάζεη ηνπ άξζξν 130 Γ ηεο Σπλζήθεο. Μαδί κε ηα άιια Γηαξζξσηηθά Τακεία (EΓTΠE - 

ηκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ, EKT θαη ETΠA), απνηεινχλ ηα ηέζζεξα θχξηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα 

κε ηα νπνία ε E.Δ. πινπνηεί ηηο δηαξζξσηηθέο ηεο πνιηηηθέο. Τν Τακείν Σπλνρήο 

ζπγρξεκαηνδνηεί ζρέδηα πεξηβάιινληνο θαη δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ. Σχκθσλα κε 

ηνλ αξρηθφ Καλνληζκφ 114/9458, νη ηέζζεξηο ρψξεο (Διιάδα, Ιξιαλδία, Πνξηνγαιία θαη 

Ιζπαλία) ησλ νπνίσλ ην θαηά θεθαιήλ AEΠ είλαη θαηψηεξν ηνπ 90% ηνπ Κνηλνηηθνχ κέζνπ 

φξνπ, ζα ήηαλ επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τακείν κέρξη ην ηέινο ηνπ 1999, εθφζνλ 

δηέζεηαλ πξφγξακκα πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζχγθιηζεο. Ο Καλνληζκφο απηφο πξνέβιεπε φηη εάλ ην Σπκβνχιην απνθάζηδε φηη έλα Κξάηνο-

Μέινο είρε ππεξβνιηθφ δεκφζην έιιεηκκα, θαη ε απφθαζή ηνπ απηή  δελ θαηαξγείην εληφο 

ελφο έηνπο ή εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα είρε νξίζεη γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ειιείκκαηνο, θαλέλα 

έξγν ή ζε πεξίπησζε κεγάισλ έξγσλ κε πνιιά ζηάδηα, θαλέλα λέν ζηάδην έξγνπ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τακείν φζνλ αθνξά ην ελ ιφγσ Κξάηνο- Μέινο. 

 

H Επξωπαϊθή Τξάπεδα Επελδύζεωλ (ETEπ) 

 

H EΤΔπ έρεη δηθή ηεο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Απνηειεί ην Τξαπεδηθφ Ίδξπκα ηεο E.Δ. κε 

απνζηνιή λα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε θαη απξφζθνπηε αλάπηπμε ηεο Έλσζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ παξέρεη δάλεηα θαη εγγπήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ρσξίο λα 

επηδηψθεη θέξδε. Σπκβάιιεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 

πεξηνρψλ ηεο Δ.Δ. κε ηελ παξνρή θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ 
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αλάπηπμε ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζηα πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θιπ. Δπίζεο παξέρεη δάλεηα θαη 

εγγπήζεηο ζε ρψξεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.Δ. ή ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε 

Έλσζε έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο. H EΤΔπ δηεπθνιχλεη επίζεο ηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

παξεκβάζεηο ησλ Γηαζξσηηθψλ Τακείσλ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο E.Δ. Ο 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ΔΤΔπ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Δ.Δ. γηα πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία, επηζεκαίλεηαη ζηηο Σπλζήθεο θαη ηνπο 

Καλνληζκνχο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ. 

 

Τνκεαθέο Πνιηηηθέο ηεο Ε.Ε. 

 

Βηνκεραληθή Πνιηηηθή  

 

Σηφρνη ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε θαηάξγεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο, ε 

απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ αξρψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο ζην ρψξν ηεο Δ.Δ. 

 

Πνιηηηθή Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο.  

 

Η πνιηηηθή απηή έρεη ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηελ επξσπατθή νηθνλνκία πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθή ζηελ παγθφζκηα αγνξά, αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Δ.Δ.  

 

Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ).  

 

Σηφρνο ηεο ΚΑΠ  είλαη ε ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ ζηελ Δ.Δ. κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ηηκψλ αζθαιείαο ζηα αγξνηηθά πξντφληα, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αγξνηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο απφ ηηο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηξίησλ ρσξψλ . 

 

Αιηεπηηθή Πνιηηηθή.  

 

Η αιηεπηηθή πνιηηηθή αξρηθά ήηαλ παξάξηεκα ηεο ΚΑΠ, γηα ην ιφγν φηη ε Σπλζήθε πξνέβιεπε 

φηη γεσξγηθά πξντφληα δελ ήηαλ κφλν ηα πξντφληα ηνπ εδάθνπο θαη ηεο δσνηξνθίαο αιιά θαη 

εθείλα ηεο αιηείαο. θαη κφλν ην έηνο 1983 αλεμαξηεηνπνηήζεθε θαη έγηλε απηνχζηα θαη 

αλεμάξηεηε θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή. Αλ θαη ε αιηεία δελ παξνπζηάδεη θαη ηφζν κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ην ΑΔΠ ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη δελ απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ε 

νξγάλσζή ηεο απαηηνχζε εμίζνπ κεγάιεο δπζθνιίεο απηήο ηεο ΚΑΠ, δηφηη έπξεπε λα 

δηεπζεηεζνχλ ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά ζέκαηα. Ο θαλφλαο ησλ 200 κηιίσλ, ε 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο αιηεπηηθέο δψλεο, ε δηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη ε βηψζηκε 

εθκεηάιιεπζε ησλ  αιηεπηηθψλ πφξσλ ήηαλ κεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ θαη 

απαζρνινχλ ηελ θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή ζήκεξα.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιηείαο, ε Κνηλφηεηα απεθάζηζε ην 1993 (θαηά ηελ αλακφξθσζε ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ) ηε δεκηνπξγία ελφο Χξεκαηνδνηηθνχ Μέζνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

Αιηείαο (ΧΜΠΑ) ην νπνίν είρε σο ζθνπφ : λα ζπκβάιιεη ζηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ 

αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπο, λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
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νηθνλνκηθά βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ 

πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία. Σηφρνο ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ζήκεξα 

είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, επηζεψξεζεο θαη επνπηείαο ζην ρψξν ηεο αιηείαο 

γηα λα ππάξμεη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ.  

 

Ελεξγεηαθή πνιηηηθή.  

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Δ.Δ. θαη επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. Όζν, ππφ ηηο ζεκεξηλέο 

νηθνλνκηθέο θαη δηεζλείο ζπγθπξίεο, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε, εμαξηψληαη απφ ηηο 

δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη φζν ε Δ.Δ. εμαξηάηαη αθφκα ελεξγεηαθά απφ ηξίηεο ρψξεο, 

νθείιεη λα αθνινπζεί κηα θνηλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο ηεο 

φπσο ησλ κεηαθνξψλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ι.π  

 

Πνιηηηθή Μεηαθνξώλ.  

 

Δπεηδή νη κεηαθνξέο παίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε 

πξνζψπσλ θαη αγαζψλ ζηελ Δ.Δ., απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη  ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δληαίαο Αγνξάο ήηαλ ε χπαξμε κηαο εληαίαο πνιηηηθήο πνπ λα 

απνβιέπεη: ζηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλσλ κεηαθνξψλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέζα κεηαθνξάο, 

ζηε ζσζηή ηηκνιφγεζε βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο, ζηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηέινο, 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ Δ.Δ. αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηα 

κέζα κεηαθνξάο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο, 

ε Δ.Δ. έρεη λα αληηκεησπίζεη αθφκα πνιιέο πξνθιήζεηο, κε ζεκαληηθφηεξε ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνπο ξχπνπο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπνπλ φια ηα κέζα 

κεηαθνξάο. Απαηηείηαη ζπλεπψο ζηξαηεγηθή γηα ηελ πνιηηηθή ησλ κεηαθνξψλ πνπ λα 

ζπλδπάδεη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, κε ηε ζσζηή ρξήζε απηψλ, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

θαη θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   

 

Πνιηηηθή Απαζρόιεζεο.  

 

Η πνιηηηθή ηεο απαζρφιεζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Δ.Δ., 

απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Δ.Δ ε νπνία πινπνηείηαη κε ηελ 

αχμεζε ησλ δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο. 

 

Οξηδόληηεο Πνιηηηθέο  

 

Οη νξηδφληηεο πνιηηηθέο αλαθέξνληαη ζηα κεγάια πεδία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη μεθίλεζαλ απφ ηα ζηάδηα ηεο Τεισλεηαθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Κνηλήο Αγνξάο θαη εμειίζζνληαη ζπλερψο κε πςειφηεξνπο ζηφρνπο απφ απηνχο πνπ 

είραλ  ηεζεί αξρηθά, γηα ηα ζηάδηα ηεο ΟΝΔ, φπσο είλαη ε πνιηηηθή έλσζε. Ωο νξηδφληηεο 

πνιηηηθέο αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ε Φνξνινγηθή Πνιηηηθή, ε Πνιηηηθή 

ηνπ Αληαγσληζκνχ, ε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη ε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή (βι. ΔΣ 02).  
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Κνηλωληθή Πνιηηηθή.  

 

Η βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο, ε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο θαζψο θαη ε ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ 

ζηελ Δ.Δ., είλαη κεξηθά απφ ηα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο Σπλζήθεο.  

 

Πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

 

Η πνιηηηθή απηή απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θπξίσο ζηηο βεβαξπκκέλεο απφ ηε κφιπλζε βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο, κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ θαη ησλ ιπκάησλ ηα 

νπνία ζπληεινχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Δ.Δ..  

 

Φνξνινγηθή Πνιηηηθή. 

 

Η αξρή ηεο θνξνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, δειαδή ε ίζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνληαλ ζην εζσηεξηθφ ελφο Κξάηνπο-Μέινπο κε εθείλα πνπ εηζάγνληαλ 

απφ ηηο άιιεο ρψξεο κέιε, φπσο  απαηηνχζε ε Σπλζήθε ΔΟΚ, επηηεχρζεθε κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ζσξεπηηθψλ θφξσλ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, απφ ην Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ, είλαη έλαο θφξνο πνπ επηβαξχλεη νπζηαζηηθά ηελ 

θαηαλάισζε επεηδή επηβάιιεηαη επί φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ο θφξνο απηφο ν 

νπνίνο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Γαιιία ην 1954 πηνζεηήζεθε αξγφηεξα, ην 1967 

απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο ηφηε ΔΟΚ,  κε ηελ έθδνζε δχν νδεγηψλ ηνπ  Σπκβνπιίνπ. Με ηελ 

6
ε
 Οδεγία πνπ επαθνινχζεζε, ζεζπίζηεθε έλα παθέην θνηλψλ θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ. Οη θαλφλεο απηνί αλαθέξνληαλ: ζηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν, 

ζηηο θνξνινγνχκελεο ή απαιιαζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηε θνξνινγηθή βάζε, ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηέινο, ηα εηδηθά θαζεζηψηα.  

 

Σήκεξα, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπλφξσλ, νη επξσπαίνη πνιίηεο πνπ 

ηαμηδεχνπλ εληφο ηεο Δ.Δ. θαηαβάινπλ ην ΦΠΑ ζηε ρψξα πνπ αγνξάδνπλ ηα αγαζά θαη ηηο 

ππεξεζίεο θαη δελ ππφθεηληαη πιένλ ζε θαλέλα θνξνινγηθφ έιεγρν φηαλ δηέξρνληαη ηα 

ζχλνξα. Καηά νκνηφκνξθν ηξφπν ξπζκίζηεθαλ θαη ηα ζέκαηα ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο πνπ επηβάξπλαλ νξηζκέλα πξντφληα ζηελ Δ.Δ..  

 

Σε φηη αθνξά ηελ άκεζε θνξνινγία, δειαδή ηε θνξνινγία επί ησλ εηζνδεκάησλ θαη επί ηεο 

πεξηνπζίαο, ε ηάζε γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο, απφ πιεπξάο Κνηλφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Θα 

πξέπεη φκσο, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Κξαηψλ-Μειψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή, λα ππάξμεη θαη θάπνηα ελαξκφληζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο, παξάιιεια κε ηελ 

εμέιημε πνπ ζεκεηψλεηαη ζην ρψξν  ηεο ΟΝΔ.  

 

Πνιηηηθή ηνπ αληαγωληζκνύ.  

 

H θνηλή πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ έρεη σο ζθνπφ λα ζπκβάιεη θαη λα εληζρχζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα παξάγνπλ θαιχηεξα πνηνηηθά θαη 

θζελφηεξα πξντφληα πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Η πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

Δ.Δ. δεκηνπξγεί έλα λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή βηνκεραλία πνπ ηεο επηηξέπεη αθελφο 

κελ, λα αλαπηπρζεί θαη λα εθζπγρξνληζζεί γηα λα είλαη δηεζλψο αληαγσληζηηθή θαη αθεηέξνπ,  

λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Η πνιηηηθή αληαγσληζκνχ επηδξά ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. δηφηη ζέηεη θαλφλεο εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θηλνχληαη θαη λα 

εμειίζζνληαη.  


