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Árstabilitás: Az árstabilitás fenntartása az eurorendszer elsődleges célja. Az EKB legfontosabb döntéshozó szerve, a Kormányzótanács az árstabilitást az

euroövezetben mért HICP éves növekedésének 2% alatti értékében határozta meg. A Kormányzótanács azt is kinyilvánította, hogy az éves infláció ütemét

középtávon 2% alatt, de ahhoz közeli értéken kívánja tartani.

Ecu: Az Európai Közösség, majd az Európai Unió valutája volt 1979-től 1999-ig, az euró bevezetéséig. Az európai valutaegység sosem létezett bankjegyek vagy 

érmék formájában. Célja egyrészt a tagállamok valutái közti ingadozás mérséklése volt, másrészt az, hogy a Közösség gazdasági ügyletei egy közös pénzegységben 

legyenek elszámolhatók.

Európai Atomenergia Közösség (Euratom): Az Euratomot 1958. január 1-jén, az EGK-val egyidőben alapították meg. Célja atomenergiai kutatást és fejlesztést 

végezni, a nukleáris tüzelőanyagok közös piacát kialakítani, a nukleáris iparágat felügyelni úgy, hogy ez az egészségvédelem és a visszaélések megelőzése jegyében 

történjék. 1967 óta az Európai Atomenergia Közösség, az ESZAK és az EGK intézményeit összeolvasztották.

Európai Bizottság: Az EU politikailag függetlenséget élvező végrehajtó szerve. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozása, és ez 

az intézmény felelős az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által hozott döntések végrehajtásáért. Elnöke: Jean-Claude Juncker. Székhelye: Brüsszel.

Az Európai Unió Tanácsa: A Tanácsban az uniós országok miniszterei üléseznek, hogy uniós jogszabályokat vitassanak meg, módosítsanak és fogadjanak el, 

illetve hogy összehangolják az uniós szakpolitikákat. A miniszterek felhatalmazással bírnak arra nézve, hogy kormányuk nevében kötelezettséget vállaljanak a 

Tanács ülésein elfogadott intézkedések végrehajtására. 

Eures (Európai Foglalkoztatási Szolgálat): Az Eures olyan tanácsadó és információs hálózat, amelynek célja az Európai Unió illetve az Európai Gazdasági Térség 

országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. 

Egységes Piac: Az Európai Unió belső piaca olyan egységes piac, ahol biztosítva van az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgása, és ahol az 

európai polgárok szabadon élhetnek, dolgozhatnak, tanulhatnak és vállalkozhatnak.

Euro: Az Európai Unió hivatalos fizetőeszköze, amelyet a 28 tagállam közül 19 használ. Az eurózónán kívül hat európai ország fizetőeszköze: Andorra, Monaco, San 

Marino és a Vatikán szerződés alapján, Koszovó és Montenegró nem hivatalosan vezette be. Beveztése óta az euró a második legjelentősebb tartalékvaluta, 

valamint a második legnagyobb forgalmat lebonyolító pénznem az amerikai dollár mögött.
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Eurorendszer: tagjai az EKB és azon országok nemzeti központi bankjai, amelyek már bevezették az eurót.

Euroövezet: Az Európai Unió tagállamainak összessége, amelyekben az eurót, mint közös valutát bevezették.

Európai Központi Bank (EKB): 1998. június 1-jén alapították, a németországi Majna-Frankfurtban található. Az EKB az eurorendszer központi eleme.

Európai Parlament: Az EU jogalkotó intézménye, melyet ötévente közvetlenül választanak meg az uniós választópolgárok. Legutóbb 2014 májusában voltak 

európai parlamenti választások. Elnöke: Martin Schulz.

Európai Tanács: Az Európai Tanács keretében az uniós országok vezetői üléseznek, hogy meghatározzák az EU politikai programját. Az Európai Tanács valósítja 

meg legmagasabb szinten az uniós országok közötti politikai együttműködést. Elnöke: Donald Tusk. 

Maastrichti szerződés: 1992. február 7-én írták alá Maastrichtban az Európai Közösség tagjai és 1993. november 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unió

megalakulásához vezetett, a pénzügyi és politikai unióról szóló különböző tárgyalások eredménye volt. A szerződés tartalmazta az euró bevezetésének

körülményeit, és itt jelenik meg az Unió három pillére szerkezet.

Európa-nap: Május 9., az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman-terv évfordulóját ünnepeljük. 

Schuman-terv: Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely

révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna. Javaslatot tett egy olyan európai intézmény létrehozására, amely a közös szén- és

acéltermelést irányítaná. Az intézményt felállító szerződés aláírására egy évvel később került sor. A mai Európai Unió kialakulásának kezdetét a Schuman-

javaslattól számítjuk.

Európai Gazdasági Térség: Az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai által létrehozott intézmény, az Európai Unió Egységes Piacának

kiterjesztése. Kiterjeszti az Európai Közösség egységes közös piacát azoknak az a piacgazdaságával, amelyek nem kívánnak az Európai Unió politikai közösségében

tagként részt venni.

Európai Gazdasági Közösség (EGK): 1957-ben a római szerződéssel alapította az ESZAK-ot létrehozó 6 állam: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, az

NSZK és Olaszország. Az egyesítő szerződést követően közös intézményrendszere volt az ESZAK-kal és az Euratommal. A maastrichti szerződés 1993-as hatályba

lépésével a szervezet neve megváltozott, Európai Közösség lett.
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