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Καλύτερη ζωή στην Ευρώπη
Τα οφέλη µα̋ από την ενιαία αγορά
τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋
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∆ρέπουµε τα οφέλη
Εµεί̋ οι Ευρωπαίοι οφείλουµε πολλά
στην ενιαία αγορά: µα̋ επιτρέπει να µετακινηθούµε µε πρωτόγνωρη ελευθερία, να επιλέξουµε από ευρύτατη κλίµακα προϊόντων και υπηρεσιών και να
απολαύσουµε υψηλό επίπεδο προστασία̋ τη̋ ασφάλεια̋ και τη̋ υγεία̋ µα̋.
Μπορούµε να κατοικήσουµε, να εργαστούµε, να σπουδάσουµε και να συνταξιοδοτηθούµε σε όποια χώρα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ επιθυµούµε. Εξάλλου,
επεκτείνονται συνεχώ̋ τα δικαιώµατα
που απολαύουµε ω̋ πολίτε̋ και καταναλωτέ̋.

Από τότε, η βασική δοµή τη̋ ενιαία̋
αγορά̋ ενισχύθηκε και ενοποιήθηκε µε
αποτέλεσµα οι καταναλωτέ̋ να επωφελούνται σήµερα χαµηλότερων τιµών και
µια̋ ευρύτερη̋ επιλογή̋ υπηρεσιών καθώ̋ οι υπηρεσίε̋ κοινή̋ ωφελεία̋
στου̋ τοµεί̋ των τηλεπικοινωνιών, του
ηλεκτρισµού και του αερίου υποχρεώθηκαν σε ανταγωνισµό για την εξασφάλιση πελατών, ενώ επίση̋ απελευθερώθηκαν υπηρεσίε̋ όπω̋ οι αεροπορικέ̋
µεταφορέ̋.

Χάρη στην ενιαία αγορά
µπορεί̋ να εργαστεί̋ ή
να σπουδάσει̋ στη χώρα
τη̋ επιλογή̋ σου.

Με την προσχώρηση των δέκα νέων µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το
2004, η ενιαία αγορά αριθµεί σήµερα 460
εκατ. καταναλωτέ̋, δηλαδή περισσότερου̋ από το άθροισµα των πληθυσµών
των Ηνωµένων Πολιτειών και τη̋ Ρωσία̋. Το µεγαλύτερο µέρο̋ του πληθυσµού τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, άνω των
300 εκατ. πολίτε̋, χρησιµοποιούν το
ενιαίο νόµισµα, το ευρώ. Όλοι οι πολίτε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ επωφελούνται από τι̋ προσπάθειε̋ να καταστεί η ενιαία αγορά ένα̋ χώρο̋ ελευθερία̋, δικαιοσύνη̋ και ασφάλεια̋.
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Το έργο τη̋ εξάλειψη̋ των εµποδίων
για την επίτευξη τη̋ ενιαία̋ αγορά̋
ήταν δύσκολο. Μετά από έτη προσπαθειών, τέθηκαν σε εφαρµογή το 1993
τέσσερι̋ ελευθερίε̋ ― η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων, των αγαθών, των
υπηρεσιών και των χρηµάτων εντό̋ των
εσωτερικών συνόρων τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋. Επρόκειτο για την έναρξη και
όχι το πέρα̋ τη̋ διαδικασία̋.
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Καλύτερη ζωή στην Ευρώπη

Η ενιαία αγορά δεν έχει επηρεάσει την
πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία
των κρατών τα οποία δύνανται εξάλλου
να δρουν ανεξάρτητα στου̋ τοµεί̋ που
δεν καλύπτονται από του̋ κανόνε̋ τη̋
Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.
Έχουν τεθεί σε εφαρµογή απλοί γενικοί κανονισµοί για την προστασία των
καταναλωτών και των επιχειρήσεων οι
οποίοι λαµβάνουν συνήθω̋ τη µορφή
συνόλου κανόνων των οποίων η εφαρµογή ή ο συντονισµό̋ γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, αποφεύγοντα̋
έτσι 25 διαφορετικέ̋ και ενδεχοµένω̋
αλληλοσυγκρουόµενε̋ εθνικέ̋ κανονιστικέ̋ ρυθµίσει̋.

Οι ελευθερίε̋ τη̋ ενιαία̋ αγορά̋ εφαρµόζονται και στα 25 κράτη µέλη µε ελάχιστε̋ πρόσκαιρε̋ εξαιρέσει̋. Οι πιο
σηµαντικέ̋ από αυτέ̋ αφορούν βραχυπρόθεσµου̋ περιορισµού̋ που επιβάλλονται σε πολίτε̋ από νέα κράτη µέλη
σε σχέση µε την εργασία του̋ σε ορισµένε̋ από τι̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋, καθώ̋ και του̋ συνεχιζόµενου̋ ελέγχου̋ στα σύνορα µεταξύ των
παλιών και των νέων κρατών. Οι έλεγχοι αυτοί θα καταργηθούν µόλι̋ οι συνοριακοί έλεγχοι των νέων κρατών µελών στα ανατολικά ή νότια σύνορά του̋
βελτιωθούν σε επίπεδο που να πληροί
τα απαιτούµενα πρότυπα για τα εξωτερικά σύνορα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.

Προϋπόθεση τη̋ εσωτερική̋ ελευθερία̋
είναι η εξωτερική ασφάλεια
Η ικανότητά µα̋ να κυκλοφορούµε ανεµπόδιστα από τη µια χώρα στην άλλη εντό̋ τη̋ ΕΕ εξαρτάται από την
εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα τη̋ Ένωση̋. Για να σταµατήσουν οι χώρε̋ να ελέγχουν του̋ πολίτε̋ στα µεταξύ του̋ σύνορα, πρέπει οι κυβερνήσει̋ και οι πολίτε̋ του̋ να είναι
πεπεισµένοι ότι οι εν λόγω έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε τα ενιαία αυστηρά πρότυπα που ισχύουν για τα
εξωτερικά σύνορα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. Ένα µέρο̋ από την ευθύνη αυτή µεταβιβάζεται σήµερα στι̋ χώρε̋ που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και οι οποίε̋ είναι υπεύθυνε̋ για χιλιάδε̋ χιλιόµετρα χερσαίων και
θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων τη̋ Ένωση̋, καθώ̋ και για δεκάδε̋ διεθνή αεροδρόµια. Αποτελεί συνεπώ̋
θέµα πρώτη̋ προτεραιότητα̋ η χρηµατοοικονοµική και η τεχνική υποστήριξη προ̋ τι̋ εν λόγω χώρε̋, περιλαµβανοµένη̋ τη̋ συµµετοχή̋ του̋ στο ειδικευµένο δίκτυο πληροφοριών και δεδοµένων τη̋ ΕΕ.
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Μια επιτυχηµένη ιδέα
Το στοιχείο που χαρακτηρίζει την ενιαία
αγορά είναι η απλότητα: η αντιµετώπιση τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ω̋ ενιαίου
εδάφου̋ στο οποίο υπάρχει ελεύθερη
σχέση αλληλεπίδραση̋ µεταξύ ατόµων,
νοµισµάτων, αγαθών και υπηρεσιών για
την προώθηση του ανταγωνισµού και
του εµπορίου και τη βελτίωση τη̋ αποτελεσµατικότητα̋. Η αυξηµένη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών θα βελτιώσει
την ποιότητα και θα συµβάλει στη µείωση των τιµών. Αυτή είναι η βασική συνταγή για την ευηµερία.
Η ενιαία όµω̋ αγορά καλύπτει πολύ περισσότερα θέµατα από τα καθαρώ̋ οικονοµικά.
Οι πολίτε̋ µπορούν να εγκατασταθούν
στη χώρα τη̋ ΕΕ που θα επιλέξουν, και
να αγοράζουν εµπορεύµατα για ίδια κατανάλωση σε χώρε̋ όπου οι τιµέ̋ είναι

χαµηλότερε̋ από ό,τι στη δική του̋. Τα
δικαιώµατα του καταναλωτή προστατεύονται στην ενιαία αγορά και ορισµένα εκ του νόµου προβλεπόµενα δικαιώµατα έχουν προσαρµοστεί στο διασυνοριακό πλαίσιο. Η ΕΕ φροντίζει επίση̋
να µη ληστεύονται οι πολίτε̋ τη̋ από
αδίστακτε̋ επιχειρήσει̋ που παρέχουν
υπερτιµηµένα αγαθά ή υπηρεσίε̋.
Το όφελο̋ των επιχειρήσεων από την
ανοικτή πρόσβαση σε άλλε̋ εθνικέ̋
αγορέ̋ είναι ότι µπορούν να πουλήσουν
περισσότερα προϊόντα, να εξοικονοµήσουν πόρου̋ µέσω οικονοµιών κλίµακα̋
και να εξασφαλίσουν πρόσθετα µετρητά
για επενδύσει̋ και καινοτοµίε̋. Η ενιαία
αγορά, καθιστώντα̋ τι̋ ευρωπαϊκέ̋
επιχειρήσει̋ πιο ανταγωνιστικέ̋ στην
εσωτερική αγορά, του̋ εξασφαλίζει
πλεονέκτηµα έναντι των αντιπάλων του̋
στι̋ παγκόσµιε̋ αγορέ̋.

Ενώ η ενιαία αγορά θεσπίζει αυστηρά πρότυπα για τα τρόφιµα και τα άλλα αγαθά, ο στόχο̋ τη̋ δεν είναι η δηµιουργία
αδιάφορων οµοιόµορφων προϊόντων που θα είναι πανοµοιότυπα από τη µια άκρη τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ µέχρι την άλλη. Αντίθετα, για να διατηρήσει την ποικιλοµορφία φροντίζει
ώστε τα αυθεντικά περιφερειακά και εξειδικευµένα προϊόντα να εξακολουθήσουν να περιλαµβάνονται στην ευρεία επιλογή που παρέχεται στου̋ καταναλωτέ̋. Τον Μάιο του 2005,
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στήριξε το δικαίωµα των ούγγρων
οινοπαραγωγών να χρησιµοποιούν αποκλειστικά την ονοµασία «tokai» για το κρασί του̋. Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι
η ονοµασία tokai είναι προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που χαρακτηρίζει τοπικό παραδοσιακό ουγγρικό προϊόν.
Η συνέπεια τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ για την ιταλική οινοπαραγωγική βιοµηχανία που προσέφυγε στο ∆ικαστήριο είναι ότι
πρέπει να σταµατήσει να χρησιµοποιεί αυτή την ονοµασία µέχρι το 2007. Άλλα περιφερειακά προϊόντα που προστατεύονται κατά τον τρόπο αυτό είναι το ζαµπόν τη̋ Πάρµα̋ από
την Ιταλία και το ολλανδικό τυρί Γκούντα.
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Προώθηση τη̋ ποικιλοµορφία̋

Η ΕΕ προωθεί τα τυπικά παραδοσιακά προϊόντα
των περιφερειών.
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Καλύτερη ζωή στην Ευρώπη

Πώ̋ ξεκίνησε
Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα στην ιστορία τη̋
Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. Τα έξι ιδρυτικά
µέλη τη̋ ΕΕ είχαν τόσο πολιτικά όσο και
οικονοµικά κίνητρα όταν άρχισαν να καταλύουν του̋ εµπορικού̋ φραγµού̋ µεταξύ του̋, αρχικά όσον αφορά τον άνθρακα και το χάλυβα, στη δεκαετία του
1950 και στη συνέχεια, σε ευρύτερο
πλαίσιο, µετά το 1958, όταν ίδρυσαν την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ή κοινή αγορά. Ένα̋ από του̋ στόχου̋ του̋
ήταν να συνενώσουν του̋ βιοµηχανικού̋ και οικονοµικού̋ του̋ πόρου̋
ώστε να αποτελέσουν οριστικά παρελθόν οι αιµατηροί πόλεµοι που ξέσπασαν
µεταξύ του̋ και κορυφώθηκαν µε τον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.
Το στόχο αυτό τον πέτυχαν. Ωστόσο,
συνειδητοποίησαν σύντοµα ότι όσον
αφορά το εµπόριο, εξαλείφοντα̋ του̋
περιορισµού̋ που είναι αποτέλεσµα των
ποσοστώσεων στο εσωτερικό εµπόριο
και καταργώντα̋ του̋ τελωνειακού̋
δασµού̋ κατά τι̋ εισαγωγέ̋ από τη µία
χώρα στην άλλη, είχαν απαλαχθεί από µία
µόνο δέσµη φραγµών. Αυτό συνέβη το
1968. Το εµπόριο πράγµατι ενισχύθηκε
αλλά όχι µε ρυθµό που να επιτρέπει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να φθάσει στα επίπεδα οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ που είχαν
την εποχή εκείνη η Ιαπωνία και οι Ηνωµένε̋ Πολιτείε̋.

Ένα σύνθετο εγχείρηµα
Η εξάλειψη των άµεσων φραγµών στο
εµπόριο εντό̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋
έφερε στο φω̋ πολλά άλλα εµπόδια,
ορισµένα από τα οποία δεν είχαν γίνει
µέχρι τότε αντιληπτά και είχαν κατασταλτική επίδραση στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Πρόκειται για του̋ καλούµενου̋ µη δασµολογικού̋ φραγµού̋ στο εµπόριο που
περιελάµβαναν:
• διάφορε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ που
εφάρµοζαν επιµέρου̋ χώρε̋·
6

• αντιφατικέ̋ διοικητικέ̋ διαδικασίε̋
για την αποστολή των εµπορευµάτων
οι οποίε̋ είχαν ω̋ συνέπεια να εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι τελωνειακοί έλεγχοι·
• διακυµάνσει̋ στου̋ εθνικού̋ συντελεστέ̋ των ειδικών φόρων κατανάλωση̋ και λοιπών φόρων·
• την ευνοϊκή προδιάθεση των εθνικών
κυβερνήσεων υπέρ των τοπικών επιχειρήσεων, ιδίω̋ κατά την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων.
Επιπλέον, η ύπαρξη κρατικών µονοπωλίων σε αρκετέ̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ είχε ω̋
συνέπεια οι επιχειρήσει̋ κοινή̋ ωφελεία̋ στου̋ τοµεί̋ των τηλεπικοινωνιών, του ηλεκτρισµού και του αερίου
να έχουν χαµηλότερη απόδοση σε προστατευµένε̋ εθνικέ̋ αγορέ̋ και να παρέχουν υπηρεσίε̋ χαµηλή̋ ποιότητα̋
και υψηλού κόστου̋ στου̋ καταναλωτέ̋.
Χρειάστηκαν ακόµη 16 χρόνια στην ΕΕ
για να προχωρήσει στο επόµενο βήµα.
Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋, το
1985, ο Jacques Delors, πρώην γάλλο̋
υπουργό̋ εθνική̋ οικονοµία̋, είχε συνειδητοποιήσει πόσο µεγάλο δυναµικό
παρέµενε ακόµη ανεκµετάλλευτο εντό̋
των εθνικών συνόρων. Ζήτησε λοιπόν τη
στήριξη των εθνικών κυβερνήσεων για
την αξιοποίηση του εν λόγω δυναµικού.
Έτσι ξεκίνησε µια έντονα δηµιουργική
περίοδο̋ έξι ετών από το 1986, κατά την
οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε περίπου 280 νέε̋ νοµοθετικέ̋ ρυθµίσει̋
µε τι̋ οποίε̋ καταργήθηκαν οι µη δασµολογικοί φραγµοί και άνοιξαν τελικά οι
εθνικέ̋ αγορέ̋.
Το πλήρε̋ νοµοθετικό πρόγραµµα τέθηκε σε εφαρµογή την προβλεφθείσα
ηµεροµηνία, 1η Ιανουαρίου 1993. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι µε την
ενιαία αγορά προστέθηκαν περισσότερα από 800 δισ. EUR στην ευηµερία τη̋
ΕΕ και δηµιουργήθηκαν 2,5 εκατ. θέσει̋
απασχόληση̋.
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Έργο σε εξέλιξη
Κανεί̋ δεν είναι τέλειο̋ και η ενιαία
αγορά δεν αποτελεί την εξαίρεση. Το
άνοιγµα των εθνικών αγορών, στι̋ ελεύθερε̋ συναλλαγέ̋ στον τοµέα των υπηρεσιών, αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερο από ό,τι αναµενόταν. Αυτό ισχύει για
µία σειρά από χρηµατοοικονοµικέ̋ και
επαγγελµατικέ̋ υπηρεσίε̋ καθώ̋ και
υπηρεσίε̋ του τοµέα των µεταφορών.
Σε άλλου̋ τοµεί̋, κάποιε̋ χώρε̋ δεν
έδωσαν σε ορισµένα άτοµα τη δυνατότητα να εργαστούν αρνούµενε̋ να αναγνωρίσουν τα επαγγελµατικά του̋ προσόντα.

Όποτε πληροφορείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποιο κράτο̋ µέλο̋ δεν
εφαρµόζει ορθά του̋ κανόνε̋ τη̋ ενιαία̋ αγορά̋, δύναται να στραφεί εναντίον
του ώστε να το υποχρεώσει να εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του.
Η ΕΕ έχει επίση̋ αναλάβει άµεση δράση για την αντιµετώπιση των αδυναµιών
αυτών, ενώ εφαρµόζεται επίση̋ πρόγραµµα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών. Το 2005, ολοκληρώθηκε πρόγραµµα δράση̋ για τι̋ χρηµατοπιστωτικέ̋ υπηρεσίε̋ το οποίο θα

Το ποσοστό των κατόχων ιδιόκτητη̋ κατοικία̋ ποικίλλει σε µεγάλο
βαθµό στι̋ διάφορε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. Η απόφαση για
την αγορά οικία̋ ή διαµερίσµατο̋
αποτελεί συχνά την πιο δαπανηρή
χρηµατική δέσµευση που αναλαµβάνουµε. Το ποσό των ανεξόφλητων
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων
στην ΕΕ εκτιµάται ότι υπερβαίνει
τα 4 τρισ. EUR. Αποτελεί προτεραιότητα τη̋ ενιαία̋ αγορά̋ να δώσει
τη δυνατότητα σε πολίτε̋ από όλη
την ΕΕ να έχουν πρόσβαση στα
φθηνότερα ενυπόθηκα στεγαστικά
δάνεια µε του̋ ευνοϊκότερου̋
όρου̋.
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Καλύτεροι όροι στα στεγαστικά δάνεια

Θα µπορείτε να αγοράσετε το σπίτι σα̋ σε µια χώρα µε δάνειο που σα̋ έχουν
χορηγήσει µε καλύτερου̋ όρου̋ σε άλλη χώρα.

Επί του παρόντο̋, ελάχιστα άτοµα
λαµβάνουν ενυπόθηκο δάνειο από
άλλη χώρα. Τα διασυνοριακά ενυπόθηκα δάνεια αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1 % του συνόλου των στεγαστικών δανείων στην ΕΕ και περιορίζονται κυρίω̋ στην αγορά εξοχικών κατοικιών ή ιδιοκτησιών σε περιοχέ̋ που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Η ΕΕ θέσπισε ω̋ προκαταρκτικό βήµα έναν εθελοντικό κώδικα συµπεριφορά̋ για του̋ χορηγούντε̋ ενυπόθηκα δάνεια. Ο στόχο̋ είναι να µπορούν ευκολότερα οι καταναλωτέ̋ να συγκρίνουν τα προϊόντα που προσφέρουν διάφοροι δανειοδοτικοί φορεί̋ περιλαµβανοµένων και
φορέων από άλλε̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ. Το επόµενο βήµα είναι να διερευνηθεί εάν και µε ποιο τρόπο οι ενέργειε̋
για την ανάπτυξη ενιαία̋ αγορά̋ στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν συγκεκριµένα οφέλη για του̋ καταναλωτέ̋ όσον αφορά την ευρύτερη επιλογή και τι̋ καλύτερε̋ τιµέ̋.
7
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κατευθύνει τι̋ επενδύσει̋ στην ενιαία
αγορά προ̋ τι̋ επιχειρήσει̋ που είναι
σε θέση να τι̋ αξιοποιήσουν καλύτερα.
Όταν οι επιχειρήσει̋ έχουν πρόσβαση
σε φθηνότερη και αφθονότερη χρηµατοδότηση, αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα και µειώνονται οι τιµέ̋ για του̋
καταναλωτέ̋.
Επιπλέον, η ΕΕ έχει παρέµβει για να
µειωθούν οι τραπεζικέ̋ επιβαρύνσει̋
για τι̋ πληρωµέ̋ και αναλήψει̋ σε ευρώ. Από το 2003, οι τράπεζε̋ δεν µπορούν πλέον να χρεώνουν υψηλότερε̋ τιµέ̋ για τι̋ διασυνοριακέ̋ µεταφορέ̋
ποσών από ό,τι για τι̋ εγχώριε̋. Ο κανόνα̋ αυτό̋ αρχικά κάλυπτε τι̋ µεταφορέ̋ πιστώσεων µέχρι 12 500 EUR, ενώ
το ανώτατο αυτό όριο αυξήθηκε το 2006
σε 50 000 EUR. Το ίδιο ισχύει και για την
ανάληψη µετρητών από τα αυτόµατα
µηχανήµατα όταν ταξιδεύει κανεί̋ καθώ̋ και για τι̋ πληρωµέ̋ που πραγµατοποιούνται µε χρεωστικέ̋ ή πιστωτικέ̋ κάρτε̋ σε άλλη χώρα τη̋ ζώνη̋ του
ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τρόπου̋
που θα απλουστεύσουν τι̋ διασυνοριακέ̋ τραπεζικέ̋ συναλλαγέ̋ και θα επιτρέψουν στου̋ πελάτε̋ να επιλέξουν
έχοντα̋ ενηµερωθεί αφού αναζητήσουν
σε όλη την ΕΕ τα καλύτερα προγράµµατα για αποταµίευση, ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, ασφάλειε̋ και συνταξιοδοτικά καθεστώτα, βάσει διαφανών και
συγκρίσιµων στοιχείων.

Ένα νόµισµα
για µία αγορά
Το ενιαίο νόµισµα αποτέλεσε για µεγάλο διάστηµα κεντρικό στόχο τη̋ ΕΕ, δεδοµένου ότι η νοµισµατική αστάθεια παρεµποδίζει σοβαρά το εµπόριο και τι̋
8

διασυνοριακέ̋ χρηµατοπιστωτικέ̋ ροέ̋.
Το πρώτο σχέδιο τη̋ επονοµασθείσα̋
τότε οικονοµική̋ και νοµισµατική̋ ένωση̋ καταρτίστηκε το 1970. Στι̋ δεκαετίε̋ του 1970 και του 1980 πραγµατοποιήθηκαν πολλά βήµατα ―µε διαφορετικό βαθµό επιτυχία̋― προκειµένου
να διατηρηθούν σταθερέ̋ οι συναλλαγµατικέ̋ ισοτιµίε̋ µεταξύ των νοµισµάτων τη̋ ΕΕ.
Όµω̋ το χρονοδιάγραµµα και οι όροι
για την πραγµατική θέσπιση του ευρώ καθορίστηκαν το 1992, στη συνθήκη του
Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα τη̋
συνθήκη̋ του Μάαστριχτ, το ευρώ θεσπίστηκε το 1999 ω̋ λογιστικό νόµισµα.
Τρία χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησαν
στα δώδεκα κράτη µέλη που είχαν θεσπίσει το ευρώ τα κέρµατα και τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ. Τρία από τα 15
τότε κράτη µέλη τη̋ ΕΕ ―η ∆ανία, η
Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο― διατήρησαν τα εθνικά του̋ νοµίσµατα.
Οι χώρε̋ που προσχώρησαν στην ΕΕ το
2004 προετοιµάζονται να υιοθετήσουν
το ευρώ. Ω̋ πρώτο συγκεκριµένο βήµα, ορισµένε̋ χώρε̋ λαµβάνουν µέρο̋
στον καλούµενο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών όπου ευθυγραµµίζουν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό
τι̋ τιµέ̋ των νοµισµάτων του̋ µε το ευρώ, µε περιορισµένε̋ δυνατότητε̋ διακυµάνσεων.
Για τι̋ επιχειρήσει̋ που διενεργούν
εµπορικέ̋ συναλλαγέ̋ µεταξύ δύο χωρών τη̋ ζώνη̋ του ευρώ, απαλλάσσονται
χάρη στο ευρώ από τι̋ δαπάνε̋ και του̋
κινδύνου̋ που συνεπάγονται οι συναλλαγέ̋ σε δύο νοµίσµατα. Με την οικονοµική και νοµισµατική ένωση εξαλείφθηκαν τα προβλήµατα που προέκυπταν
από την ασταθή διακύµανση των συναλ-
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λαγµατικών ισοτιµιών και εξασφαλίστηκε ένα σταθερό οικονοµικό πλαίσιο µε
επακόλουθα τον πληθωρισµό και τα χαµηλά επιτόκια.
Για του̋ διακινούµενου̋ πολίτε̋, το ευρώ καταργεί την ανάγκη και το κόστο̋
τη̋ αλλαγή̋ νοµίσµατο̋. Όταν ψωνίζουν στα ταξίδια του̋ ή µέσω του ∆ιαδικτύου, οι πολίτε̋ µπορούν να συγκρίνουν άµεσα τι̋ τιµέ̋ και να επιλέξουν
την πιο συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.

Η ενιαία αγορά είναι το πιο σηµαντικό
οικονοµικό επίτευγµα τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋ και η πιο απτή έκφραση τη̋ πρόθεσή̋ τη̋ να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να αυξήσει την ευηµερία για
όλου̋ του̋ πολίτε̋ τη̋. Βασική αρχή
τη̋ ΕΕ για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι να ορίζονται υψηλότερα και όχι
χαµηλότερα πρότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η ενιαία
αγορά στηρίζει και στηρίζεται µε τη σειρά τη̋ από ορισµένε̋ άλλε̋ πολιτικέ̋ τη̋
ΕΕ στι̋ οποίε̋ περιλαµβάνονται:
• τα διαρθρωτικά ταµεία µέσω των οποίων διατίθεται το ένα τρίτο του ετήσιου προϋπολογισµού τη̋ ΕΕ που
ανέρχεται σε 115 δισ. EUR, για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των
φτωχότερων χωρών και περιφερειών·
• η ισχυρή πολιτική ανταγωνισµού τη̋
ΕΕ η οποία προστατεύει του̋ καταναλωτέ̋ αποτρέποντα̋ τι̋ εταιρείε̋
από το να καθορίζουν τι̋ τιµέ̋ µεταξύ του̋ ή να µοιράζουν µεταξύ του̋
την αγορά και η οποία παρακολουθεί
τη συµπεριφορά των µεγάλων εταιρειών που κατά το παρελθόν αποτελούσαν κρατικά µονοπώλια·

© Raf Beckers/Electrabel

Η λογική τη̋ ενιαία̋
αγορά̋

• η πολιτική µεταφορών, περιλαµβανοµένων των επονοµαζόµενων διευρωπαϊκών δικτύων (∆∆), µε στόχο την
ενίσχυση των διασυνοριακών συνδέσεων όσον αφορά τι̋ µεταφορέ̋, τι̋
επικοινωνίε̋ και τον ενεργειακό εφοδιασµό·
• µια συντονισµένη περιβαλλοντική πολιτική που είναι µεταξύ άλλων απαραίτητη για την αντιµετώπιση τη̋ διασυνοριακή̋ µόλυνση̋·
• το πρόγραµµα τη̋ Ένωση̋ για την
έρευνα και την ανάπτυξη (µε προϋπολογισµό 17,5 δισ. EUR για την περίοδο 2000-2006) στο οποίο µπορούν
να συµµετάσχουν µόνο διασυνοριακοί
εταίροι·
• η σύσταση και η διαχείριση ενό̋ ενιαίου χώρου ελευθερία̋, ασφάλεια̋ και
δικαιοσύνη̋ για όλου̋.
9

Οι κυβερνήσει̋ τη̋ ΕΕ έχουν
δεσµευθεί να αυξήσουν τη
χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργεια̋ για την παραγωγή
ηλεκτρισµού.
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Το ανθρώπινο πρόσωπο
Η ελευθερία και το δικαίωµα να εργαστούµε, να σπουδάσουµε και να συνταξιοδοτηθούµε σε άλλη χώρα τη̋ ΕΕ ή
απλά να επισκεφθούµε άλλα κράτη µέλη αποτελούν µέρο̋ του ανθρώπινου
προσώπου τη̋ ενιαία̋ αγορά̋. Στα ταξίδια µα̋ µπορούµε να αγοράσουµε χωρί̋ περιορισµού̋ ό,τι επιθυµούµε, εφόσον προορίζεται για ατοµική κατανάλωση. Το 2004, η ΕΕ άρχισε να εφαρµόζει
τη νέα ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλιση̋
υγεία̋ ούτω̋ ώστε τα άτοµα που ταξιδεύουν για ιδιωτικού̋ ή επαγγελµατικού̋ λόγου̋ να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη
και φροντίδα, εφόσον το χρειάζονται.

© Reporters/Eureka Slide

Χάρη στι̋ νοµοθετικέ̋
ρυθµίσει̋ τη̋ ΕΕ,
προστατεύονται τα δικαιώµατά
σα̋ σε περίπτωση
καθυστέρηση̋ των πτήσεων ή
υπεράριθµη̋ κράτηση̋ θέσεων.

Η νοµοθεσία τη̋ ΕΕ σα̋ προστατεύει
ώστε στη διάρκεια των διακοπών σα̋ να
µην έλθετε αντιµέτωποι, για παράδειγµα, µε παράνοµε̋ ή καταχρηστικέ̋ συµφωνίε̋ χρονοµίσθωση̋ για διαµερίσµατα ή επαύλει̋ εντό̋ τη̋ ΕΕ. Υπάρχουν
ακόµη κανόνε̋ που εξασφαλίζουν ότι
θα αποζηµιωθείτε εάν ο τουριστικό̋ σα̋
πράκτορα̋ χρεοκοπήσει ή εάν το προϊόν
που σα̋ έχει πωλήσει δεν ανταποκρίνεται στα ποιοτικά πρότυπα που προβάλλει στα διαφηµιστικά του φυλλάδια. Χάρη στην ΕΕ, οι επιβάτε̋ αεροπορικών
πτήσεων διαθέτουν σήµερα µια σειρά
από δικαιώµατα (που πρέπει να αναρτώνται στα αεροδρόµια τη̋ ΕΕ) τα οποία
καθορίζουν τι̋ υποχρεώσει̋ των αεροπορικών εταιρειών προ̋ του̋ πελάτε̋
σε περίπτωση καθυστέρηση̋ ή ακύρωση̋ πτήσεων καθώ̋ και το επίπεδο τη̋
αποζηµίωση̋ όταν παρατηρηθεί σε πτήσει̋ υπεράριθµη κράτηση θέσεων.
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Το πρόγραµµα Erasmus
Μία από τι̋ δηµοφιλέστερε̋ επιλογέ̋ για πανεπιστηµιακέ̋ σπουδέ̋ σε άλλη χώρα τη̋ ΕΕ είναι το πρόγραµµα Erasmus στα πλαίσια του οποίου χορηγούνται υποτροφίε̋, συνήθω̋ για περιόδου̋ ενό̋ έτου̋. Από τη
θέσπισή του, το 1987, περισσότεροι από 1,3 εκατ. φοιτητέ̋ επωφελήθηκαν από το πρόγραµµα Erasmus. Οι
πιο δηµοφιλεί̋ κλάδοι σπουδών είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, οι κοινωνικέ̋ σπουδέ̋, οι ανθρωπιστικέ̋ σπουδέ̋ και οι γλώσσε̋. Ωστόσο, κατά τα τελευταία έτη εκδηλώνεται όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη µηχανική/µηχανολογία και την αρχιτεκτονική, την ιατρική, τι̋ φυσικέ̋ επιστήµε̋, την πληροφορική και τα µαθηµατικά. Στο Erasmus συµµετέχουν συνολικά 2 200 ιδρύµατα τη̋ τριτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ τα οποία προέρχονται από τι̋ 25 χώρε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ καθώ̋ και από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Τουρκία,
τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Επαγγελµατική
κινητικότητα
Η ΕΕ διασφαλίζει ότι τα άτοµα διατηρούν τα εργασιακά του̋ δικαιώµατα,
περιλαµβανοµένη̋ τη̋ κοινωνική̋
ασφάλιση̋ και των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, όταν πηγαίνουν να εργαστούν σε άλλο κράτο̋ µέλο̋, ανεξαρτήτω̋ αν έχουν σταλεί από του̋ εργοδότε̋ του̋ ή αν έχουν αποφασίσει οι
ίδιοι να µετακοµίσουν σε άλλη χώρα.
Στα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται
οι άδειε̋ ασθενεία̋ και µητρότητα̋, η
αποζηµίωση για ατυχήµατα κατά την εργασία, οι αναπηρικέ̋ συντάξει̋, τα οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα
ανεργία̋ και οι συντάξει̋ γήρατο̋.
Σήµερα, περισσότερα από 15 εκατ. άτοµα εργάζονται έξω από τη χώρα του̋,
σε κάποια άλλη χώρα τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋. Πρόκειται για σχετικά περιορισµένο αριθµό ο οποίο̋ δεν αναµένεται
να αυξηθεί εντυπωσιακά όταν αρθούν
οι περιορισµοί που ισχύουν για του̋ εργαζόµενου̋ που προέρχονται από τι̋
χώρε̋ που προσχώρησαν το 2004.
Το 2005, η ΕΕ θέσπισε απλούστερε̋ και
σαφέστερε̋ διαδικασίε̋ σχετικά µε

του̋ τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι χώρε̋ τη̋ ΕΕ αναγνωρίζουν τα επαγγελµατικά προσόντα που έχουν αποκτήσει
οι πολίτε̋ σε άλλη χώρα τη̋ Ένωση̋.
Οι ρυθµίσει̋ αυτέ̋ αφορούν κλάδου̋
όπω̋ τα ιατρικά επαγγέλµατα (γιατροί,
οδοντίατροι, νοσοκόµε̋, κλπ.), του̋ αρχιτέκτονε̋, του̋ µηχανικού̋, του̋ λογιστέ̋, του̋ ηλεκτρολόγου̋ και του̋
κοµµωτέ̋.
Οι πολίτε̋ τη̋ ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτο̋ µέλο̋ µπορούν να ψηφίσουν στι̋ τοπικέ̋ και τι̋ ευρωπαϊκέ̋ εκλογέ̋ (αλλά όχι
τι̋ εθνικέ̋) τη̋ χώρα̋ όπου διαµένουν.
Για να διευκολύνει την κινητικότητα, η
ΕΕ χρηµατοδοτεί ενιαίο φορέα για την
εύρεση θέσεων απασχόληση̋ σε όλε̋
τη̋ χώρε̋ τη̋ Ένωση̋ (και επιπλέον σε
Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν). Πρόκειται για την πύλη Eures,
ένα δίκτυο υπηρεσιών απασχόληση̋ που
παρέχει πληροφορίε̋ για ευκαιρίε̋ απασχόληση̋, αντιστοιχίζει αναζητούντε̋
απασχόληση και εργοδότε̋ και παρέχει
ενδείξει̋ και συµβουλέ̋ για την εύρεση εργασία̋ ή για την απόκτηση περαιτέρω εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋. Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ παρέχονται
στη διεύθυνση europa.eu.int/eures
11
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Ψάχνετε για δουλειά; Γιατί δεν
προσπαθείτε να δουλέψετε στο
εξωτερικό; Ανατρέξτε για βοήθεια
στη δικτυακή πύλη Eures.

Ακούγοντα̋ του̋ πολίτε̋ και επιλύοντα̋ τα προβλήµατά του̋
Ανεξάρτητα από το εάν το πρόβληµά σα̋ αφορά την εύρεση θέση̋ απασχόληση̋ σε άλλη χώρα, την ταξινόµηση αυτοκινήτου στη χώρα αυτή, το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, τη διευθέτηση διαφορά̋ µε επιχείρηση πωλήσεων δι’ αλληλογραφία̋ η έδρα τη̋ οποία̋ βρίσκεται εκτό̋ τη̋ χώρα̋ σα̋, η ΕΕ είναι στο πλευρό σα̋ για να σα̋ βοηθήσει µε πληροφορίε̋ και πρακτικέ̋ συµβουλέ̋.
Το ευκολότερο πρώτο βήµα είναι να τηλεφωνήσετε στην EUROPE DIRECΤ. Πρόκειται για παρεχόµενη δωρεάν υπηρεσία και οι κλήσει̋ απαντώνται στη γλώσσα του καλούντο̋. Η υπηρεσία δίνει απαντήσει̋ σε γενικέ̋ ερωτήσει̋ ενώ, για ειδικότερα θέµατα, κατευθύνει τον καλούντα στην ενδεδειγµένη πηγή για βοήθεια
και συµβουλέ̋. Ο αριθµό̋ δωρεάν κλήση̋ τη̋ EUROPE DIRECT, από οποιοδήποτε σηµείο τη̋ ΕΕ, είναι
00 800 6 7 8 9 10 11.
Η υπηρεσία προσανατολισµού για του̋ πολίτε̋ παρέχει προσωπική βοήθεια για την αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων όπω̋ οι διοικητικέ̋ διατυπώσει̋ ή η µετακόµιση σε µια νέα χώρα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή στη διεύθυνση: europa.eu.int/citizensrights/signpost/
Το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών (ECC-Net) είναι ένα̋ ενιαίο̋ φορέα̋ για παροχή συµβουλών στου̋ πολίτε̋ σχετικά µε τα δικαιώµατά του̋ που απορρέουν από την ενιαία αγορά και για τη στήριξή
του̋ στη διευθέτηση διασυνοριακών διαφορών: europa.eu.int/comm/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
Υπάρχουν δύο ακόµη δίκτυα που βοηθούν του̋ πολίτε̋ να επιλύσουν τι̋ προσωπικέ̋ διασυνοριακέ̋ του̋
διαφορέ̋ χωρί̋ τη δαπάνη και την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η προσφυγή στα δικαστήρια. Οι υπηρεσίε̋
του̋ παρέχονται δωρεάν.
• Η Solvit διευθετεί προβλήµατα µε τι̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ µια̋ άλλη̋ χώρα̋: europa.eu.int/solvit/
• Η FIN-NET βοηθά του̋ ιδιώτε̋ στι̋ οικονοµικέ̋ του̋ διαφορέ̋ µε τράπεζε̋ ή ασφαλιστικέ̋ εταιρείε̋ σε
άλλη χώρα τη̋ ΕΕ: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
Εάν οι υπηρεσίε̋ αυτέ̋ δεν επαρκούν, φροντίστε να ακουστεί η φωνή σα̋ στη χάραξη τη̋ πολιτική̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, συζητώντα̋ µε του̋ ιθύνοντε̋ τη̋ ΕΕ στη διεύθυνση: europa.eu.int/yourvoice/
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Υγιεινά τρόφιµα και ασφαλή προϊόντα
Κάθε πολίτη̋ είναι ένα̋ καταναλωτή̋
και η ΕΕ φροντίζει ιδιαίτερα για την προστασία τη̋ υγεία̋, τη̋ ασφάλεια̋ και
τη̋ οικονοµική̋ του ευηµερία̋. Καθώ̋
µε την ενιαία αγορά αίρονται οι φραγµοί στο διασυνοριακό εµπόριο, επεκτείνεται ο τοµέα̋ των υπηρεσιών και αναπτύσσεται το ∆ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι σηµαντικό να
απολαύουν όλοι οι πολίτε̋, στα 25 κράτη µέλη, το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασία̋ του καταναλωτή.

• νέα νοµοθεσία για την ασφάλεια των
τροφίµων και των ζωοτροφών·
• εµπεριστατωµένε̋ επιστηµονικέ̋
συµβουλέ̋ στι̋ οποίε̋ βασίζονται οι
αποφάσει̋·
• σύστηµα έγκαιρη̋ προειδοποίηση̋
για την εφαρµογή τη̋ νοµοθεσία̋ και
τον έλεγχο.

© Reporters/Eureka Slide

Κατά τα τελευταία έτη η ασφάλεια των
τροφίµων αποτελούσε διαρκώ̋ θέµα
προτεραιότητα̋, ιδίω̋ µετά τι̋ επανειληµµένε̋ καταστάσει̋ κρίση̋ στα τρόφιµα που κλόνισαν την εµπιστοσύνη του

καταναλωτή στην ασφάλεια των τροφίµων µε τα οποία εφοδιάζεται η Ευρώπη.
Η ΕΕ απάντησε στην πρόκληση εφαρµόζοντα̋ µια στρατηγική που συµβάλλει στη διασφάλιση τη̋ ασφάλεια̋ των
τροφίµων κατά την πορεία του̋ «από
το αγρόκτηµα µέχρι το πιάτο». Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρία στοιχεία:

Υπάρχουν αυστηροί κανόνε̋
τη̋ ΕΕ ώστε η τροφή του̋
να είναι ασφαλή̋.
13
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Καλύτερη ζωή στην Ευρώπη

Οι αρχέ̋ αυτέ̋ παρουσιάζονται στη γενική νοµοθεσία τη̋ ΕΕ για τα τρόφιµα,
του 2002, η οποία προβλέπει επίση̋ ότι
από τον Ιανουάριο του 2005 οι επιχειρήσει̋ του τοµέα των τροφίµων υποχρεούνται να εγγυηθούν την ανιχνευσιµότητα στην τροφική αλυσίδα των τροφίµων που προορίζονται για ανθρώπου̋
και των ζωοτροφών. Οι νέοι αυστηροί
κανόνε̋ για τι̋ ζωοτροφέ̋ αντικατοπτρίζουν τον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε λόγω του ότι οι µολυσµένε̋
ζωοτροφέ̋ αποτέλεσαν την αιτία πολλών κρίσεων στον τοµέα των τροφίµων,
περιλαµβανοµένη̋ τη̋ ΣΕΒ («ασθένεια
των τρελών αγελάδων»). Η ΕΕ εργάζεται επίση̋ για να διασφαλίσει ότι τα
εµπορεύµατα που εισάγονται από χώρε̋ που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία
του κόσµου είναι ασφαλή.
Παρόλο που κανένα σύστηµα ασφάλεια̋ των τροφίµων δεν µπορεί να εγγυηθεί τον µηδενικό κίνδυνο, η ΕΕ παρέχει
στου̋ πολίτε̋ τη̋ ένα επίπεδο προστασία̋ που συγκαταλέγεται µεταξύ των
υψηλότερων στον κόσµο.

Μια προστατευτική
θωράκιση
Σύµφωνα µε του̋ κανόνε̋ τη̋ ΕΕ, όλα
τα καταναλωτικά προϊόντα που πωλούνται πρέπει να είναι ασφαλή. Έχουν καθοριστεί αυστηρέ̋ προδιαγραφέ̋ και
τα ελαττωµατικά προϊόντα πρέπει να
αποσύρονται από την αγορά. Εκτό̋ από
τη θέσπιση γενικών κανόνων για όλα τα
προϊόντα, υπάρχουν ειδικοί πρόσθετοι
κανονισµοί ασφαλεία̋ για προϊόντα
όπω̋ τα παιχνίδια, οι ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ και οι συσκευέ̋ αερίου, τα καλλυντικά, τα φαρµακευτικά προϊόντα, οι
µηχανέ̋ και τα σκάφη αναψυχή̋.
∆εδοµένου ότι ο στόχο̋ είναι να παρασχεθεί στου̋ αγοραστέ̋ η δυνατότητα
να αγοράζουν από όπου επιθυµούν, οι
κανόνε̋ τη̋ ΕΕ φροντίζουν ώστε οι καταναλωτέ̋ να απολαύουν τη̋ ίδια̋ προστασία̋ από παράνοµε̋ επιχειρηµατικέ̋ πρακτικέ̋ ανέντιµων επαγγελµατιών, είτε αγοράζουν από το µαγαζί που
βρίσκεται στη γωνία του δρόµου του̋
είτε από δικτυακό τόπο άλλη̋ χώρα̋
τη̋ ΕΕ.

Επιλογέ̋ µετά από ενηµέρωση
∆εν αρκεί τα τρόφιµα να είναι ασφαλή· οι αγοραστέ̋ έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Οι κανόνε̋ τη̋ ΕΕ για τη σήµανση ενηµερώνονται συχνά ώστε να βοηθούν του̋ καταναλωτέ̋ να πραγµατοποιούν
ενηµερωµένε̋ επιλογέ̋ όσον αφορά τα τρόφιµα που καταναλώνουν. Βάσει των κανόνων αυτών παρέχονται
πληροφορίε̋ για θέµατα όπω̋ τα βασικά συστατικά, τα επιτρεπόµενα πρόσθετα, η παρουσία γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) και βέβαια η διάρκεια διατήρηση̋ των προϊόντων. Έχει ξεκινήσει η επεξεργασία προτάσεων προκειµένου να θεσπιστούν κοινοί ορισµοί στην ΕΕ για όρου̋ όπω̋ «χαµηλά λιπαρά» ή
«υψηλή περιεκτικότητα σε τροφικέ̋ ίνε̋».
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Αποτελεσµατικό̋ ανταγωνισµό̋:
υψηλή ποιότητα σε χαµηλό κόστο̋
Ω̋ πολίτε̋ και καταναλωτέ̋ µπορούµε
να αξιοποιήσουµε πλήρω̋ την ενιαία
αγορά χωρί̋ σύνορα µόνον εφόσον οι
προµηθευτέ̋ και οι παρέχοντε̋ υπηρεσίε̋ δύνανται να δράσουν σε συνθήκε̋
θεµιτού ανταγωνισµού για ό,τι µα̋ αφορά. Μόνον ο αποτελεσµατικό̋ ανταγωνισµό̋ µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλότερε̋ τιµέ̋, υψηλή ποιότητα και µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογή̋ για τον
καταναλωτή. Οι κυβερνήσει̋ των κρατών τη̋ ΕΕ έχουν παραχωρήσει στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευρείε̋ εξουσίε̋
εφαρµογή̋ τη̋ αντιµονοπωλιακή̋ νοµοθεσία̋ ώστε να θέσει σε εφαρµογή
του̋ κανόνε̋ που έχει θεσπίσει για τον
ανταγωνισµό µε ρητό σκοπό τα άµεσα
οφέλη για του̋ καταναλωτέ̋.

Η Επιτροπή αναπτύσσει δράση σε πολλού̋ τοµεί̋. ∆εν επιτρέπει στι̋ εταιρείε̋ να περιορίζουν τον ανταγωνισµό καθορίζοντα̋ τι̋ τιµέ̋ ή/και µοιράζοντα̋
τι̋ αγορέ̋ µεταξύ του̋. Επίση̋ διενεργεί τακτικά έρευνε̋ και επιβάλλει πρόστιµα σε επιχειρήσει̋ που σχηµατίζουν
καρτέλ προκειµένου να κρατήσουν τι̋
τιµέ̋ σε υψηλό επίπεδο στι̋ αντίστοιχε̋ αγορέ̋ του̋ αντί να ανταγωνιστούν
µεταξύ του̋. Η Επιτροπή έχει επίση̋
λάβει µέτρα κατά των κατασκευαστών
αυτοκινήτων οχηµάτων που προσπάθησαν να εµποδίσουν του̋ καταναλωτέ̋
να αγοράσουν τα αυτοκίνητά του̋ σε
άλλη χώρα τη̋ ΕΕ όπου οι τιµέ̋ ήταν
φθηνότερε̋ από ό,τι στη δική του̋.

Οι φίλαθλοι µπορεί να µην το γνωρίζουν, αλλά η αρµόδια για τον ανταγωνισµό υπηρεσία τη̋ ΕΕ φροντίζει και γι’ αυτού̋. Για παράδειγµα,
έχει παρέµβει ώστε να είναι πλήρω̋ ανοικτέ̋ στον ανταγωνισµό οι
συµβάσει̋ για την τηλεοπτική κάλυψη των ποδοσφαιρικών παιχνιδιών τη̋ πρώτη̋ εθνική̋ στην Αγγλία (Premier League) και στη Γερµανία (Bundesliga) και για να έχουν
οι τηλεθεατέ̋ πρόσβαση σε µεγαλύτερη επιλογή από υπηρεσίε̋ και
επιχειρήσει̋ παροχή̋ του̋. Η ΕΕ
φροντίζει επίση̋ να διασφαλίσει ότι
όσον αφορά σηµαντικά αθλητικά
γεγονότα, ξεκινώντα̋ από του̋
Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ και το Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, οι τηλεθεατέ̋ θα µπορούν να τα παρακολουθήσουν σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ τη̋
ΕΕ από κανάλια ελεύθερη̋ πρόσβαση̋ και όχι από εκείνα που προορίζονται για υπηρεσίε̋ τη̋ συνδροµητική̋ τηλεόραση̋.

© Royalty-Free/Corbis

Εγγυηµένη κάλυψη αθλητικών δραστηριοτήτων

Σωτήρια ενέργεια! Η ΕΕ συµβάλλει ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στην
τηλεοπτική κάλυψη των αθλητικών γεγονότων.
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© Bilderbox

ολλανδική̋ αεροπορική̋ εταιρεία̋ KLM
από την Air France, έθεσε τον όρο ότι ο
συγχωνευθεί̋ όµιλο̋ θα παραχωρούσε
σε άλλε̋ αεροπορικέ̋ εταιρείε̋ µονάδε̋ χρόνου χρήση̋ για αφίξει̋ και αναχωρήσει̋ σε 14 ευρωπαϊκέ̋ και υπερατλαντικέ̋ συνδέσει̋ προκειµένου να διατηρηθεί επαρκή̋ ανταγωνισµό̋.

Ακόµη και τα πιο
αποµακρυσµένα νοικοκυριά
έχουν πρόσβαση στι̋ βασικέ̋
υπηρεσίε̋ των
τηλεπικοινωνιών και
του ∆ιαδικτύου σε
προσιτέ̋ τιµέ̋.

Η Επιτροπή εµποδίζει τι̋ µεγάλε̋ επιχειρήσει̋ να κάνουν χρήση τη̋ δεσπόζουσα̋ θέση̋ του̋ στην αγορά για να
επιβάλουν υπερβολικέ̋ επιβαρύνσει̋
στου̋ πελάτε̋ του̋ ή να εξαλείψουν
του̋ µικρότερου̋ ανταγωνιστέ̋ του̋.
Παρακολουθεί επίση̋ τη συµπεριφορά
στι̋ ευρωπαϊκέ̋ αγορέ̋ επιχειρήσεων
που προέρχονται από τρίτα κράτη, ενώ
έχει ασκήσει προσφυγέ̋ για καταπάτηση τη̋ αντιµονοπωλιακή̋ νοµοθεσία̋
σε βάρο̋ αµερικανικών επιχειρήσεων
όπω̋ η Microsoft και η IBM που συγκέντρωσαν τα φώτα τη̋ δηµοσιότητα̋.
Μια άλλη αρµοδιότητα τη̋ Επιτροπή̋
είναι να ελέγχει τι̋ συγκεντρώσει̋ µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων οι οποίε̋
έχουν διασυνοριακέ̋ επιπτώσει̋. Οι εν
λόγω συγκεντρώσει̋ εγκρίνονται εφόσον οι συγχωνευθείσε̋ επιχειρήσει̋ δεν
περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό ή την επιλογή του καταναλωτή. Όταν
η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά τη̋

Η Επιτροπή επιβλέπει επίση̋ τον ανταγωνισµό στου̋ τοµεί̋ των υπηρεσιών κοινή̋ ωφελεία̋ (τηλεπικοινωνίε̋, ηλεκτρισµό̋ και αέριο) όπου η ΕΕ κατήργησε τα
κρατικά µονοπώλια που προϋπήρχαν.
Στον τοµέα αυτό προσπαθεί λοιπόν να
διασφαλίσει ότι οι πρώην µονοπωλιακέ̋
επιχειρήσει̋ δεν θα χρησιµοποιήσουν την
ισχύ του̋ στην αγορά για να πλήξουν τι̋
νεοεισερχόµενε̋ επιχειρήσει̋ και ότι οι
βασικέ̋ υπηρεσίε̋ θα παρέχονται σε προσιτέ̋ τιµέ̋ σε φτωχού̋ ή µειονεκτούντε̋ πελάτε̋ ή σε όσου̋ ζουν σε αποµακρυσµένε̋ ή περιφερειακέ̋ περιοχέ̋.
Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά
τι̋ κρατικέ̋ ενισχύσει̋ καθώ̋ µπορούν
να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων και να
επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ των χωρών τη̋ ΕΕ. Εάν µια επιχείρηση λάβει
κυβερνητική ενίσχυση ενδέχεται να αποκτήσει αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των
ανταγωνιστών τη̋. Για το λόγο αυτό οι
κανόνε̋ τη̋ ΕΕ απαγορεύουν σε γενικέ̋ γραµµέ̋ τι̋ κρατικέ̋ ενισχύσει̋.
Υπάρχουν εξαιρέσει̋, µεταξύ άλλων,
για επιχειρήσει̋ σε µειονεκτούσε̋ περιοχέ̋, για µικρέ̋ επιχειρήσει̋ και για
ορισµένα προγράµµατα µε στόχο την
προώθηση τη̋ έρευνα̋ και ανάπτυξη̋,
τη̋ προστασία̋ του περιβάλλοντο̋, τη̋
κατάρτιση̋, τη̋ απασχόληση̋ ή του πολιτισµού.

Ευρύτερη επιλογή
Οι τιµέ̋ για τι̋ παρεχόµενε̋ υπηρεσίε̋ στι̋ τηλεπικοινωνίε̋ όχι µόνο περιορίστηκαν σε κλάσµα των προγενέστερων χάρη σε µεγάλο βαθµό στην ελευθέρωση των αγορών (και στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋) αλλά και η
επιλογή των πελατών διευρύνθηκε εντυπωσιακά. Οι καλωδιακέ̋ εταιρείε̋, εκτό̋ από τι̋ ραδιοτηλεοπτικέ̋
του̋ υπηρεσίε̋, προσφέρουν σήµερα µέσω των δικτύων του̋ πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ή σε φωνητική τηλεφωνία, ενώ οι εταιρείε̋ κινητή̋ τηλεφωνία̋ παρέχουν προγράµµατα τηλεόραση̋ και βίντεο στι̋ υπηρεσίε̋ του̋ 3G (χειροσυσκευέ̋ τρίτη̋ γενεά̋). Το ∆ιαδίκτυο µε τη σειρά του χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για σκοπού̋ φωνητική̋ τηλεφωνία̋.
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Η προστασία των ελευθεριών µα̋
Για να µπορούν οι πολίτε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ να ασκήσουν πλήρω̋ τι̋
ελευθερίε̋ του̋ όσον αφορά την κυκλοφορία, την εργασία ή τη διαµονή σε
οποιοδήποτε κράτο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋, πρέπει να µπορούν να ζήσουν
τη ζωή του̋ και να αναπτύξουν τι̋ επιχειρηµατικέ̋ του̋ δραστηριότητε̋ σε
ασφαλέ̋ περιβάλλον. Πρέπει να προστατεύονται από το έγκληµα και την τροµοκρατία και να απολαύουν ίση̋ πρόσβαση̋ στη δικαιοσύνη και σεβασµού
των θεµελιωδών του̋ δικαιωµάτων σε
όλη την Ένωση.
Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων
µεταξύ των χωρών τη̋ ΕΕ σηµαίνει ότι
οι συνοριακοί και τελωνειακοί έλεγχοι
πραγµατοποιούνται σήµερα µόνο στα
εξωτερικά σύνορα τη̋ Ένωση̋. Ακόµη
σηµαίνει ότι, στο εσωτερικό τη̋, οι εθνικέ̋ αστυνοµικέ̋ και δικαστικέ̋ αρχέ̋

πρέπει να συνεργάζονται στενότερα µεταξύ του̋. Οι εγκληµατίε̋ κάνουν ελεύθερα χρήση των ελευθεριών και των δυνατοτήτων µετακίνηση̋ που παρέχει η
ενιαία αγορά όπω̋ και οι νοµοταγεί̋ πολίτε̋.
Για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση αυτή, η ΕΕ συνέχισε να επεκτείνει τι̋ δυνατότητε̋ κυκλοφορία̋ και διαµονή̋
των πολιτών αλλά παράλληλα καθόρισε
σαφεί̋ στόχου̋ και κανόνε̋ όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα, την ιθαγένεια τη̋ ΕΕ, την κινητικότητα των
προσώπων, το άσυλο και τη µετανάστευση, την πολιτική για τι̋ θεωρήσει̋ εισόδου, του̋ ελέγχου̋ στα εξωτερικά
σύνορα και τη στενή συνεργασία µεταξύ εθνικών αστυνοµικών, δικαστικών και
τελωνειακών αρχών για την καταστολή
του εγκλήµατο̋.

Χάρτη̋ των θεµελιωδών δικαιωµάτων
Ο χάρτη̋ των θεµελιωδών δικαιωµάτων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, που εκδόθηκε το 2000, προσδιορίζει τι̋
αρχέ̋ που οφείλουν να τηρούν και να προάγουν τα όργανα τη̋ ΕΕ και τα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων
τη̋ ισότητα̋, τη̋ µη διακριτική̋ µεταχείριση̋, τη̋ αλληλεγγύη̋ και τη̋ δικαιοσύνη̋. Ο συνδυασµό̋ του
δικαιώµατο̋ τη̋ διαβίωση̋ σε συνθήκε̋ ασφάλεια̋ µε το σεβασµό των ελευθεριών του πολίτη και τη διασφάλιση τη̋ διασυνοριακή̋ αναγνώριση̋ των δικαστικών αποφάσεων σε αστικέ̋ και ποινικέ̋ υποθέσει̋
αποτελούν µία από τι̋ κύριε̋ επιδιώξει̋ ώστε να καταστεί η ΕΕ ζώνη ελευθερία̋, ασφάλεια̋ και δικαιοσύνη̋.
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Η δικαστική συνεργασία είναι σηµαντική καθόσον στα πλαίσιά τη̋ θεσπίζονται
κοινοί ορισµοί για ορισµένα σοβαρά
εγκλήµατα, επιτυγχάνεται η προσέγγιση των διαφόρων εθνικών νοµοθεσιών
και ορίζονται αναλογικέ̋ και αποτρεπτικέ̋ ελάχιστε̋ ποινέ̋.
Η σύλληψη και η προσαγωγή σε δίκη των
εγκληµατιών αποτελεί το ένα σκέλο̋·
όµω̋ ένα̋ ευρωπαϊκό̋ χώρο̋ δικαιοσύνη̋ προϋποθέτει επίση̋ την πλήρη
προστασία των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων. Αυτό, για παράδειγµα, συνεπάγεται δυνατότητα πρόσβαση̋ σε
νοµικέ̋ συµβουλέ̋ και, εφόσον χρειάζεται, τι̋ υπηρεσίε̋ διερµηνέα σε οποιοδήποτε σηµείο τη̋ ΕΕ.
Όσον αφορά την εκτέλεση των ποινών
και των λοιπών δικαστικών αποφάσεων,
έχουν αναληφθεί ενέργειε̋ για να διασφαλιστεί ότι οι διαταγέ̋ που εκδίδονται από το δικαστήριο σε ένα κράτο̋ µέλο̋ (όπω̋ η πληρωµή προστίµων, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, η

στέρηση των παραβατών από ορισµένα
δικαιώµατα) είναι δυνατό να εκτελεστούν σε όλη την Ένωση. Η εν λόγω συνεργασία επεκτείνεται και στο αστικό
και εµπορικό δίκαιο.

Προβλήµατα
τη̋ καθηµερινή̋ ζωή̋
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, οι αποφάσει̋ που λαµβάνονται σε οποιαδήποτε χώρα τη̋ ΕΕ, σε
αστικέ̋ ή ποινικέ̋ δίκε̋, πρέπει να αναγνωρίζονται από τι̋ αρχέ̋ σε όλη την
Ένωση. Η αρχή αυτή ―καλούµενη αµοιβαία αναγνώριση― είναι σηµαντική όταν
εφαρµόζεται σε διασυνοριακέ̋ καταστάσει̋ που ενδέχεται να επηρεάζουν
την προσωπική µα̋ ζωή όπω̋ είναι το
διαζύγιο, η προσωπική επικοινωνία µε
τα τέκνα, οι αξιώσει̋ διατροφή̋ ή οικονοµικά θέµατα όπω̋ η πτώχευση και οι
απλήρωτοι λογαριασµοί.

Η συµφωνία του Σένγκεν ― ελεύθερη κυκλοφορία
Η συµφωνία του Σένγκεν, που οφείλει την ονοµασία τη̋ στην πόλη του Λουξεµβούργου όπου υπεγράφη το
1985, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο τη̋ Ένωση̋ χωρί̋ σύνορα. Η συµφωνία θεσπίζει τη ζώνη του Σένγκεν
όπου οι κάτοικοι τη̋ ΕΕ και οι επισκέπτε̋ από τρίτε̋ χώρε̋ µπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα όπου επιθυµούν χωρί̋ ελέγχου̋ διαβατηρίων, παρόλο που υπάρχει πάντα η δυνατότητα, σε έκτακτε̋ περιστάσει̋, να
διενεργηθούν επιτόπιοι έλεγχοι. Η συµφωνία του Σένγκεν εναρµονίζει του̋ ελέγχου̋ στα εξωτερικά σύνορα και θεσπίζει κοινή πολιτική για τι̋ θεωρήσει̋ εισόδου των επισκεπτών. Για την αντιµετώπιση του εγκλήµατο̋ και τη̋ τροµοκρατία̋, καθιερώνει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αστυνοµικών και δικαστικών αρχών και θεσπίζει εξελιγµένο σύστηµα πληροφοριών µεταξύ των εν λόγω αρχών επονοµαζόµενο «σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν» (SIS). Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν εφαρµόζουν ορισµένε̋ ρυθµίσει̋ τη̋
συµφωνία̋ Σένγκεν και εξακολουθούν να ελέγχουν τα διαβατήρια των ταξιδιωτών που προέρχονται από χώρε̋ τη̋ ΕΕ. Οι χώρε̋ που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 θα συµµετάσχουν στην εν λόγω συµφωνία µόλι̋ οι
έλεγχοι που ασκούν στα εξωτερικά του̋ σύνορα πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα και αφού ενταχθούν στο
σύστηµα SIS. Η ζώνη Σένγκεν είναι ανοικτή στι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ που µπορούν να εφαρµόσουν τα
πρότυπά τη̋ στου̋ συνοριακού̋ ελέγχου̋. Αυτό ισχύει ήδη για την Ισλανδία και τη Νορβηγία ενώ σύντοµα
θα τι̋ ακολουθήσει και η Ελβετία.
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Η συµβολή των µεταναστών
υπήρξε επί µακρόν
σηµαντική στον οικονοµικό
και τον πολιτιστικό τοµέα.

Μετανάστευση και άσυλο
Οι µετανάστε̋ παρείχαν, επί µεγάλο διάστηµα, σηµαντική οικονοµική και πολιτιστική συνεισφορά στι̋ νέε̋ χώρε̋ διαµονή̋ του̋. Οι µετανάστε̋ από τρίτε̋
χώρε̋ που διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτο̋ µέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ αποκτούν πολλά από τα δικαιώµατα των υπηκόων τη̋ χώρα̋ υποδοχή̋ του̋. Τα κράτη µέλη τη̋ ΕΕ χορηγούν επίση̋ άσυλο
σε αληθινού̋ πρόσφυγε̋.
Η ΕΕ ενθαρρύνει τη νόµιµη µετανάστευση. Έχουν εγκριθεί τρει̋ οδηγίε̋ σχετικά µε τα δικαιώµατα των υπηκόων τρίτων χωρών. Στι̋ οδηγίε̋ αυτέ̋ καθορίζονται αντίστοιχα το καθεστώ̋ των «επί

µακρόν διαµενόντων», το δικαίωµα οικογενειακή̋ επανένωση̋ και η χορήγηση θεώρηση̋ εισόδου για του̋ ερευνητέ̋. Όµω̋, η ΕΕ έχει να αντιµετωπίσει
ένα κύµα παράνοµων µεταναστών ή αιτούντων άσυλο που υποβάλουν αστήρικτα αιτήµατα για προστασία. Τα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει κοινού̋ κανόνε̋ για την αντιµετώπιση του θέµατο̋
των παράνοµων µεταναστών οι οποίοι
καλύπτουν από τη δράση για την αντιµετώπιση εκείνων που διακινούν παράνοµα ανθρώπου̋ έω̋ τη σύναψη συµφωνιών επανεισδοχή̋ µε τι̋ χώρε̋ από τι̋
οποίε̋ προέρχονται οι παράνοµοι
µετανάστε̋ και οι ψευδώ̋ αιτούντε̋
άσυλο.
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Οι ιδιοκτήτε̋ καζίνο συµµετέχουν
στην καταπολέµηση τη̋ νοµιµοποίηση̋
εσόδων από παράνοµε̋ δραστηριότητε̋.

Τροµοκρατία και
οργανωµένο έγκληµα
Παρόλο που η ασφάλεια και η επιβολή
του νόµου υπάγονται στην αρµοδιότητα των κρατών, οι κυβερνήσει̋ τη̋ ΕΕ
έχουν ενώσει τι̋ δυνάµει̋ του̋ για να
αντιµετωπίσουν διεθνεί̋ τροµοκρατικέ̋ οµάδε̋ και οργανωµένε̋ συµµορίε̋ εγκληµατιών. Οι αποτελεσµατικοί
έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα και η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών αποτελούν µέρο̋ τη̋ στρατηγική̋ αυτή̋ η
οποία έχει ω̋ επιµέρου̋ στόχου̋ την
παράνοµη διακίνηση ανθρώπων (λαθροµετανάστε̋, γυναίκε̋ και παιδιά για σεξουαλική εκµετάλλευση), τη διακίνηση
ναρκωτικών και τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµε̋ δραστηριότητε̋.
Καθώ̋ όλε̋ σχεδόν οι εγκληµατικέ̋
συµµορίε̋ ή τροµοκρατικέ̋ οµάδε̋ ενέχονται σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµε̋ δραστηριότητε̋, η ΕΕ καθιστά
του̋ ελέγχου̋ τη̋ σταδιακά όλο και πιο
αυστηρού̋. Σήµερα, για τη µεταφορά
ποσού που υπερβαίνει τα 15 000 EUR
και µε συµµετοχή τραπεζών, δικηγόρων,
συµβολαιογράφων, λογιστών, κτηµατοµεσιτικών γραφείων ή υπευθύνων καζίνο, πρέπει να προσδιορίζεται ο πελάτη̋,
ο δικαιούχο̋ και η αιτία τη̋ πληρωµή̋.

20

Τα µέσα συνεργασία̋
Για να ενισχυθεί η συνεργασία, η ΕΕ και
τα κράτη µέλη τη̋ δηµιούργησαν διάφορα µέσα:
• το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψη̋, µε
το οποίο διασφαλίζεται ότι οι εγκληµατίε̋ που καταζητούνται σε ένα κράτο̋ µέλο̋ µπορούν να µεταφερθούν
ταχέω̋ από άλλο κράτο̋ προκειµένου να απολογηθούν για τι̋ κατηγορίε̋ που του̋ βαρύνουν·
• στενότερη αστυνοµική συνεργασία
µε την ίδρυση τη̋ Ευρωπόλ, τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Αστυνοµική̋ Ακαδηµία̋ και
τη̋ task force των επικεφαλή̋ των
ευρωπαϊκών αστυνοµιών·
• τη Eurojust, η οποία είναι όργανο αποτελούµενο από υψηλόβαθµου̋ δικαστέ̋ και εισαγγελεί̋ από όλε̋ τι̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ που συντονίζει τι̋ έρευνε̋ για σοβαρά διασυνοριακά εγκλήµατα·
• τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη ∆ιαχείριση τη̋ Επιχειρησιακή̋ Συνεργασία̋ στα Εξωτερικά Σύνορα.
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Νέε̋ προκλήσει̋
Καθώ̋ εξελίσσεται η ενιαία αγορά αντιµετωπίζει νέε̋ και µεγαλύτερε̋ προκλήσει̋. Οι ευκαιρίε̋ που δηµιουργήθηκαν
χάρη στην ελευθερία, στην κινητικότητα
και την εξάλειψη των υπερβολικών διοικητικών και κανονιστικών ελέγχων πρέπει να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία
νέων θέσεων απασχόληση̋ και τον περιορισµό του χάσµατο̋ που υπάρχει µεταξύ φτωχών και πλουσίων και παλαιότερων και νέων µελών τη̋ Ένωση̋.

ρούν την ικανότητα των πολιτών να ζουν
και να εργάζονται σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα τη̋ ΕΕ.

Αυτό σηµαίνει το συντονισµό τη̋ εκπαιδευτική̋ πολιτική̋, περιλαµβανοµένη̋
τη̋ πρόσβαση̋ στη διά βίου µάθηση. Σηµαίνει ακόµη ότι πρέπει να αποτραπεί η
δηµιουργία ψηφιακού χάσµατο̋ µεταξύ
των πολιτών και των περιφερειών εκείνων που έχουν πλήρη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε ταχείε̋ ευρυζωνικέ̋ τεχνολογίε̋ και εκείνων που δεν διαθέτουν την
πρόσβαση αυτή. Επιπλέον, οι εθνικέ̋ κυβερνήσει̋ οφείλουν να εκπληρώσουν το
στόχο που έθεσαν, να δαπανήσουν δηλαδή 3 % του ΑΕγχΠ για την έρευνα και
την ανάπτυξη.

• µε τον τοπικό σα̋ βουλευτή ― δεδοµένου ότι οι πολιτικέ̋ τη̋ ΕΕ έχουν
ενσωµατωθεί στι̋ εθνικέ̋ πολιτικέ̋·

Εντό̋ ολίγων ετών, τα νέα κράτη µέλη
θα έχουν ενσωµατωθεί πλήρω̋ στη χωρί̋ σύνορα ζώνη του Σένγκεν και θα έχουν
αρθεί οι υπόλοιποι περιορισµοί που αφο-

Ω̋ πολίτε̋ τη̋ ΕΕ, µπορούµε να καταστήσουµε γνωστέ̋ τι̋ απόψει̋ µα̋ σχετικά µε
το είδο̋ τη̋ Ευρώπη̋ στην οποία επιθυµούµε να ζήσουµε και µε τη µορφή που
πρέπει να λάβουν τα δικαιώµατα και οι
ελευθερίε̋ µα̋ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
του µέλλοντο̋. Για να ακουστούν οι απόψει̋ σα̋ µπορείτε να έλθετε σε επαφή:

• µε τον ευρωβουλευτή σα̋ ― καθώ̋ το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει τη
νοµοθεσία τη̋ ΕΕ·
• µε τι̋ επαγγελµατικέ̋ οργανώσει̋, τι̋
συνδικαλιστικέ̋ οργανώσει̋ και τι̋
οργανώσει̋ καταναλωτών ― οι οποίε̋
έχουν συµβουλευτικό ρόλο κατά τη
χάραξη των πολιτικών από την ΕΕ.
Ενδεχοµένω̋, επιθυµείτε επίση̋ να υποβάλετε ερωτήσει̋ ή σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή· πληροφορίε̋ για το πώ̋
µπορείτε να προβείτε στι̋ ενέργειε̋ αυτέ̋ παρέχονται στα διάφορα τµήµατα του
παρόντο̋ φυλλαδίου.

© Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρόλο που οι
νοµοθετικέ̋ ρυθµίσει̋ για
την ενιαία αγορά
εκπονούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο των
Υπουργών, κάθε µία από
αυτέ̋ εφαρµόζεται τοπικά
από τι̋ κυβερνήσει̋ των
κρατών τη̋ ΕΕ.
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Άλλε̋ πηγέ̋ ενηµέρωση̋
Πηγέ̋ ενηµέρωση̋ για την ενιαία αγορά και τι̋ επιπτώσει̋ που έχει στου̋ πολίτε̋ παρέχονται στα επιµέρου̋
τµήµατα του παρόντο̋ φυλλαδίου. Οι λοιπέ̋ πηγέ̋ περιλαµβάνουν:
Ευρύ φάσµα πρακτικών πληροφοριών για τα δικαιώµατα και τι̋ ευκαιρίε̋ που παρέχει η ενιαία αγορά σε
πολίτε̋ και επιχειρήσει̋ παρέχεται στη δικτυακή πύλη Your Europe: http://europa.eu.int/youreurope/
Υγεία και προστασία των καταναλωτών: europa.eu.int/comm/consumers/index_el.htm
Πολιτική ανταγωνισµού: http://europa.eu.int/comm/competition/index_el.html
∆ικαιοσύνη και εσωτερικέ̋ υποθέσει̋: europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Καλύτερη ζωή στην Ευρώπη
Τα οφέλη µα̋ από την ενιαία αγορά τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋

Σειρά Η Ευρώπη σε εξέλιξη
Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2006 ― 22 σ. ― 16,2 x 22,9 cm
ISBN 92-79-00344-5

Οι πολίτε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ έχουν πρωτόγνωρε̋ ευκαιρίε̋ να ταξιδέψουν,
να κατοικήσουν και να εργαστούν στη χώρα τη̋ ΕΕ που θα επιλέξουν. Μπορούν να
κάνουν έρευνα αγορά̋ για τα φθηνότερα εµπορεύµατα και υπηρεσίε̋. Τα δικαιώµατά του̋ ω̋ πολιτών και καταναλωτών προστατεύονται από τη νοµοθεσία τη̋ ΕΕ
σε όλη την Ένωση σαν να βρίσκονταν στην πατρίδα του̋. Όλα αυτά οφείλονται
στην ίδρυση τη̋ ενιαία̋ αγορά̋ στην οποία οι άνθρωποι, τα εµπορεύµατα, οι υπηρεσίε̋ και τα χρήµατα διακινούνται ελεύθερα. Η αγορά αυτή αποτελείται από 460
εκατ. πολίτε̋ σε 25 χώρε̋, αριθµό̋ που ξεπερνά το άθροισµα του πληθυσµού των
Ηνωµένων Πολιτειών και τη̋ Ρωσία̋. Ιδρυθείσα το 1993, η ενιαία αγορά αποτελεί
ένα έργο υπό εξέλιξη το οποίο επεκτείνεται διαρκώ̋, προσδιορίζεται αναλυτικότερα και ενηµερώνεται. Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει ορισµένα από τα πολλά προνόµια που απολαύουν οι πολίτε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ και τα οποία συµβάλλουν
σε µια καλύτερη ζωή για τον καθένα µα̋.
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Άλλε̋ πληροφορίε̋ σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πληροφορίε̋ σε όλε̋ τι̋ γλώσσε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ παρέχονται από το ∆ιαδίκτυο, µέσω του εξυπηρετητή Europa (europa.eu.int).
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδε̋ τοπικά κέντρα πληροφόρηση̋ τη̋ ΕΕ. Μπορείτε να
βρείτε τη διεύθυνση του πιο κοντινού σε σα̋ κέντρου στον εξή̋ δικτυακό τόπο:
europa.eu.int/comm/relays/edc_el.htm
Η EUROPE DIRECT είναι µια υπηρεσία που απαντά στι̋ ερωτήσει̋ σα̋ σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνείτε µε την υπηρεσία αυτή καλώντα̋ τον αριθµό ατελού̋ κλήση̋ 00 800 6 7 8 9 10 11 [ή τηλεφωνώντα̋ µε πληρωµή στον αριθµό (32-2) 299 96 96 όταν βρίσκεστε εκτό̋ τη̋ ΕΕ] ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω europa.eu.int/
Για πληροφορίε̋ και δηµοσιεύµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά, µπορείτε να απευθυνθείτε:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γραφείο Πληροφοριών Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Βασιλίσση̋ Σοφία̋ 2
GR-10674 Αθήνα
Τηλ. (30) 21 07 27 21 00
Φαξ (30) 21 07 24 46 20
E-mail: Burath@cec.eu.int
Internet: www.ee.gr

∆ιεύθυνση
∆ηµοφώντο̋ 5Α
CY-1076 Λευκωσία
Τηλ. (357-22) 46 06 94
Φαξ (357-22) 76 77 33
E-mail: epnicosia@europarl.eu.int
Internet: www.europarl.eu.int/nicosia

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχυδροµική θυρίδα
ΤΘ 23440
CY-1683 Λευκωσία

Γραφείο για την Ελλάδα
Λεωφόρο̋ Αµαλία̋ 8
GR-10557 Αθήνα
Τηλ. (30) 21 03 27 89 00
Φαξ (30) 21 03 31 15 40
E-mail: EPAthinai@europarl.eu.int
Internet: www.europarl.eu.int
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
∆ιεύθυνση
Iris Tower, 8ο̋ όροφο̋
Αγαπήνωρο̋ 2
CY-1076 Λευκωσία
Τηλ. (357-22) 81 77 70
Φαξ (357-22) 76 89 26
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int
Internet: www.delcyp.cec.eu.int
Ταχυδροµική θυρίδα
ΤΘ 23480
CY-1683 Λευκωσία

Επίση̋, άλλε̋ πηγέ̋ πληροφόρηση̋
για την ΕΕ στην Κύπρο είναι οι εξή̋:
Γραφείο συντονιστή εναρµόνιση̋
∆ιεύθυνση
Γωνία Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη και
Σαχτούρη
CY-1080 Λευκωσία
Τηλ. (357-22) 87 34 64
Φαξ (357-22) 66 45 45
E-mail: coordinator@eu-coordinator.gov.cy
Internet: www.eu-coordinator.gov.cy/
Ταχυδροµική θυρίδα
ΤΘ 23388
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Αντιπροσωπείε̋ τη̋ Επιτροπή̋ και γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν και στι̋ άλλε̋ χώρε̋ τη̋
Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ καθώ̋ επίση̋ και σε άλλα µέρη του κόσµου.

