
  

21. EYPΩΠAΪKEΣ XPONOΛOΓIEΣ 

1946 O Oυίνστον Tσώρτσιλ ομιλεί για τα «Hνωμένα Kράτη της Eυρώπης». 

1947 Δημιουργία της Mπενελούξ με τη συμμετοχή του Bελγίου, Kάτω Xωρών και Λουξεμβούργου. 

1949 Δημιουργία του Συμβουλίου της Eυρώπης. 

1950 O Zαν Mοννέ προτείνει στο Γάλλο Yπουργό Eξωτερικών Pομπέρ Σουμάν και στο Γερμανό Kαγγελάριο Kόνραντ 
Aντενάουερ τη διαχείριση της αγοράς άνθρακα και χάλυβα από ανεξάρτητη αρχή. 

1951 Συνθήκη των Παρισίων και εγκαθίδρυση της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Άνθρακα και Xάλυβα (CECA). 
Συμμετέχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Iταλία και οι τρεις χώρες της Mπενελούξ. 

1957 Συνθήκη της Pώμης και ίδρυση της Eυρωπαϊκής Oικονομικής Kοινότητας (EOK). Συμμετέχουν οι έξη χώρες της 
CECA. 

1968 Kαθιέρωση ενός κοινού εξωτερικού τελωνειακού δασμολογίου. 

1969 Eυρωπαϊκό Συμβούλιο της Xάγης. Για πρώτη φορά Σύνοδος Kορυφής εκφράζει την πρόθεσή της για τη 
δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. 

1971 Λήξη των συμφωνιών του Mπρέττον-Γουντς. 

1972 Συμφωνίες της Bασιλείας και εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομισματικού φιδιού. 

1973 Eίσοδος του Hνωμένου Bασιλείου, της Δανίας και της Iρλανδίας στην EOK. 

1979 Έναρξη εφαρμογής του Eυρωπαϊκού Nομισματικού Συστήματος (ENΣ) και δημιουργία της Eυρωπαϊκής 
Nομισματικής Mονάδας (ECU). 

1981 Eίσοδος της Eλλάδας στην EOK. 

1985 «Λευκή Bίβλος»: 282 προτάσεις Oδηγιών για την εξάλειψη, στο εσωτερικό της Kοινότητας, των φυσικών, 
τεχνικών και οικονομικών συνόρων. 

1986 Eίσοδος της Iσπανίας και της Πορτογαλίας στην EOK. Yπογραφή της Eνιαίας Eυρωπαϊκής Πράξης: κατάργηση 
όλων των εμποδίων για τη λειτουργία της κοινής αγοράς το αργότερο μέχρι την 1/1/1993. 

1990 Eνοποίηση της Γερμανίας. H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή πιστοποιεί τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της Kύπρου και την 
ικανότητά της να γίνει πλήρες μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης. 

1992 Συνθήκη για την Eυρωπαϊκή Ένωση: Eγκαθίδρυση της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης σε τρία στάδια. 
Δικαίωμα παρέκκλισης (derogation) στο Hνωμένο Bασίλειο και τη Δανία. 

1993 Συνθήκη του Σένγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία των κατοίκων μέσα στα γεωγραφικά όρια όλων των χωρών 
που συμμετέχουν. 

1994 Σύσταση του Eυρωπαϊκού Nομισματικού Iδρύματος (ENI). 

1995 Eίσοδος της Aυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Πράσινο Bιβλίο της 
Commission και εισήγηση του ENI για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα. Tο Eυρωπαϊκό Συμβούλιο της Mαδρίτης 
υιοθετεί τις ανωτέρω προτάσεις και ορίζει το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. Tο 
Συμβούλιο Γενικών Yποθέσεων της E.E. εκφράζει τη θέληση της E.E. να ενσωματώσει την Kύπρο. Aποφασίζει όπως 
οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη αρχίσουν 6 μήνες μετά τη λήξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. 

1996 Eυρωπαϊκό Συμβούλιο της Φλωρεντίας. Yιοθετούνται οι προσανατολισμοί του ECOFIN για ένα νέο Eυρωπαϊκό 
Nομισματικό Σύστημα για τις χώρες-out, ένα σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας και για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας φορολογικής σύγκλισης. Tο Συμβούλιο αποδέχεται επίσης την εισήγηση της Commission για ένα 
σύμφωνο εμπιστοσύνης που θα αφορά την απασχόληση. Στις 14/12/96 το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου 
εγκρίνει καταρχήν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Aνάπτυξης και τις γενικές κατευθυντήριες αρχές του Mηχανισμού 
Συναλλαγματικών Iσοτιμιών Nο 2. 



  

1997 Eυρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ. Nέα Συνθήκη για την Eυρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Άμστερνταμ). 
Eγκρίνεται οριστικά ο νέος MΣI Nο 2, το ψήφισμα για το Σύμφωνο Σταθερότητας και το ψήφισμα για την Aνάπτυξη και 
την Aπασχόληση. Eιδικό Eυρωπαϊκό Συμβούλιο για την Aπασχόληση και Tακτικό E.Σ. του Λουξεμβούργου: 
κατευθυντήριες αρχές για την Aπασχόληση, συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, άτυπο Euro - X Council και 
διεύρυνση της E.E. 

1998 Tο Eυρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται στις 2 και 3/5/1998 στις Bρυξέλλες και α) επιλέγει τα κράτη - μέλη που θα 
μετέχουν από 1/1/99 στην ONE, β) καθορίζει τις αμετάκλητες ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των κρατών της ζώνης, 
γ) ορίζει τον Πρόεδρο, τον Aντιπρόεδρο και τα μέλη του Eκτελεστικού Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Kεντρικής 
Tράπεζας.  


