
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σόμόασ-ης Λομέ ΠΙ».

Π(>ος τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 8 Δβχεμέρίου 1984 υπογράφηκε στη Λμσέ, πρωτεί
ουσβ του Τύγχο η τρίτη Σύμόοοση ΑΚΕ—ΒΟΗ η crrotc ε- 
τ^ασάνσοασ χαι ως Λομέ ΠΙ.

Η νβα αυτή Σύμόαση στο Πρώτο Μέρος της άρχιζε.; με 
τις γτνιχώς διατάξεις της συ^ργασίας ΑΚΕ—ΒΟΚ (άρ- 
-Spa 1—25) σκιαγραφώντας συγχρόνως τους στόχους της 
-υνεργοΒΤίας. Οι στόχοι αυτοί είναι η εοραίωση στες σχέσεις 
των δύο συμβαλλόμενων μορών των αρχών της ισοτιμίας, του 
ctbsamoo της κυριαρχίας, του βμαώακν συμφέροντος, της 
αλληλεξάρτησης net του αποκλειστικού δικαιώματος ν.άδε 
νρώτοος ΑΚΕ να οπτορασίζει σύμφωνα με τες woλντιχές, Λΐί- 
νωνιχές χακ. οικονομικές επιλογές τοος με γνώμονα το χ- 
•δρώαινο δονοφσιχέ του, τους φυσικούς του χέρσος χα: τ.ς γε
νικότερες οικονομικές τους δυνατότητες. Εχίσης στο μέρος 
χυτό της σύμιόβΓη- ιίεαίτερα τονίζεται η σημασία μιας «αυ
τοδύναμης ανάπτύξης» η οποία σύμφωνα με. τα άρδρα 4. 5 
7.21 6 αποτελεί το δασικό αναπτυξιακό στόχο της προς κύ
ρωση Σόμύασης Λεμέ IEL

Μια ώιβότερης σημασίας αναφορά είναι εχείνη η σχετική 
.με το σεόαησύ των δικαιωμάτων ταυ ανδρώποο στο Προοί
μιο της Σύμόβτης xat στο άρ&ρο 4 αυτής. Με το ίδιο αντι
κείμενο βχίοννάττετα; ερμηνευτική κοινή δήλωση στη Σύμ- 
6«η. Ενώ η σχετική αναφορά στο άρδρο 4 είναι εξαιρετικά 
γενιχή, η κοινή δήλωση στο άρδρο 4. (.Παράρτημα I) είνα: 
πληρέστερη χαι «ποτελβι ένα πραγματικό 6ήσα προς τα ε- 
μ ιερός στον τομέα αυτόν,

Βιδιχώτερα, στη δήλωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη ε- 
ταναλαμόάνουν τη; αοοσίωσή τους στην ανδρώχινη αξιοπρέ
πεια ως αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα τονίζοντας την υποχρέ
ωση χβα τη δέσμευσή τους του πηγάζει αχό το δ-οεδυές δί- 
χαιο να αγωνιστούν- για την εξάλειψη κάδε μορφής διάχρύ
σης χου-δα-όασίζεται σε εθνότητα, καταγωγή, αυλή, ιθαγέ
νεια χρώμα, φύλο, γλώσσα, δρησκεόα ή οτιδήποτε. άλλο. Τέ
λος «διακηρύσσουν την απόφασή τους να ενεργήσουν αποτελε
σματικά για την εχχριζωση του «απαρτχάιντ» του σανιστά 
παφαδέαση των δικαιωμάτων του ανδρώπου χαι ύδρη στην 
ανδφώχτνη αξιοπρέπεια».

Σο Δεύτερο Μέσος με την επωνυμία «Οι Τομείς της Συ
νεργασίας ΑΚΕ—ΕΟΚ» (άρλρα 26—128) όπως xat στη 
Λεμέ Π τονίζεται χεροσσότερο η -ανάγχη της γεωργικής -α
νάπτυξης χαι της εχάρχεσχς σε τρόφιμα (άρδ-ρα 26—59) 
για τις χώρες ΑΚΕ (Αφρικής. Καοσίδικής χαι Έσηνιχού). 
Με κυοιαοχιχό-- στάχτ την ανάχτυξη των χωοών ΑΚΕ στον 
αγροτικό τομέα (γεωργία, χτην«τροφία. αλιεία, δασοχομία'1 
η νέα Σύμόβση -χχριέχει ως σησαντική καινοτομία χαι την α
νάπτυξη των εχβντιστιχών στρατηγιχών με. στόχο την εχισι- 
τισττχή ατφάλββ.

Ένα «ιδικό Κεφάλαιο (Κε-φάλ. 2) της νέας Σίμδασης α
φιερώνεται γτα χρώτη φορά στα τεφιόαλλοντιχά -δέματα. 
Π ρόχεπαε. για την χαταχολέμηση της ξηροπίας χαι της ε- 
ξάχλωσης της ερήσου, καταστάσεων εξαιρετικά χατχστρο- 
σιχών χοο αντιμετωπίζουν αχό χρόνια οι χώρες ταυ Σαχέλ. 
Αχόμη στο &φάλαοο 3 ειδικές διατάξεις αναφέβσντχι στην 
• —Γί-ί-2 ν.~ τη 'δ; σο ο.οοχοίηττ της χαρ-αγωγτς των αγρ οτ;- 

τών αγίίδών^ Προδλέτεται σχβτιχά χαι η χύσταίΓη Βτιτρο- 
χής Αγρετεχών Αγαδών.

Ένα άλλο νέο τμήμα στη Σύμδαση Λεμέ ΠΙ είναι το α- 
ναφερόμβνο στην ανάχτυξη της Αλιείας (Τίτλος Π). Πρό- 
Μεβα» «ρί χορήγησης χοτνοτσχής δοήδεεας για τη βελτίω
ση της δεοχώρισης. αχό χλεοράς χωρών ΑΚΕ.- των αλιευτι
κών τόρων μέσα ατ»ς «χβοιλεβστιχές οιχσνομεχές τους ζουνβς. 
Fioirnra διαγράφονται · οι γενσχές- χατευδυνχήριις γρσιμάς 

τχεττχά με- τη» χρήττ, των χορηγούμενων -ατό την Κοινόττ. 
τα- -αντ«τιδφΜσρότων έναντι αλεενηχών διχαιωμάτων της.

Η Βιομηχχνιχή Συνεργασία ·χί στόχο τη έιβμηχανιχή σνα- 
χτυξη των χωρων ΑΚΕ χερι/αμόανεται στο τίτλο ΙΗ xa 
τονίζεται r; χναϊιάρδρωτη του υχάρχοντος διαιηχανιχού δυ- 
ναμιχού των χωρών ΑΚΕ με χόριο, χάνια, στόχο την χυτο- 
ίυναμία. Ειίιχώτερα για χρώτη φορά τονίζεται η αναγχη της 
εχχγ·;ε/ματ:χής χαταρτιστς, διατηρείται το ενδιαφέρον γισ 
την χνάχτυξη των μιχρομεσαίων εχιχειρήσεων xa: τέλος χα- 
•ύορίζεται σαφέστερα ο ρόλος του Κέντρου Βιομηχανικής Α- 
ναχτυατ: , ΚΒΑ).

0 τίτλος Ιλ χ/αρερετα·. στη/ χνάχτυξη του μεταλλΐι/ΐ'- 
χοό χα; ενεργειαιχού τομέα των χωρών ΑΚΕ μέσα -ιτο *·:ν- 
σ.ότερο χ’ν.αίσιο της όιομηχανιχής συνεργασίας.

Στον Τίτλο V γίνεται ειδιχή-αναφορά για χρώτη φορά στη 
συνεργασία στον τομέα των Μεταφορών χα: Εχικοινωνιών. Λ- 
χοτε/.ε: καινοτομία εχειδή η Λεμέ II μόνο χεριστασιασ.ά χ/α- 
ρ-ερότχ/ ττον τομέα αυτόν. Στη νέα Σύμίαση γίνεται ιδιαίτε
ρη μνεία των οδικών, σιδηροδρομικών, εναερίων και ·λαλαι
σίων Μεταφορών καδώς και της -διατήρησης και κατασκευή; 
/.ιμεν.κών εγτοατοστάσεων. Ειδιχότερ-α στη νχυτηλια χροί/.έ- 
χετα: συνεργασία στον τομέα ασφάλειας των χλοίων και των 
χ’/.ηρωμάτων τους καδώς και στον έ)α-ρχο της ρύχανσης.

V) Τίτλο; VI αναφέρεται στη; ανάχτυξη του εμχορίου χα: 
των υχηρεσιών. Εχίσης δύο νέα άρδρα. τα 97 και 98 ανσ- 
φεροντχ. στην ενίσχυση του Τουρισμού, ο ο-χοίος, για ορισμέ
να αχό τα Κράτη ΑΚΕ αχοτελεί ίσως τη, σημαντικώτερη. 
συν2/.λα·;ματ:κή. χιαχτυξ:ακή χηγή.

Η Περιφερειακή Συνεργασία (Τίτλος VIII) χροόλεχε: 
ενίσχυση μέσω χρογραμμάτων χροσγ-ωγής ση; εχάσκειας σ: 
τρόφιμα χαι της χροστασίας του χεριίάλλοντος. Ιδιαίτερη; 
όμω; σημασίας χα: αχό τις κυυριώτερες καινοτομίες είναι η 
Π ολιτιστική χα: Κοινωνική Σχυεργασία χου χροόλεχεσαι στο 
νέο Τίτλο VIII. II δεσμοδέτηση της νέας χυτής μορφής συ
νεργασίας στον χοινωνιχό χαι χολιτιχό τομέα φανερώνει την 
εχι δομ-ία των χρατών ΑΚΕ να συνδυάσουν τις χροσχάδειε; 
ανάχτυξής τους με χαράλληλσς χροσχάδειες αξιοχοίηση; 
του ανδρώχινο-j δυναμικού τους χαι χολιτιστικής τους κλη
ρονομιάς.

Στο Τρίτο Τμήμα ίάρδρα (29—252) όχου αναχτάσσο- 
ντα: τα μέσα της συνεργασίας χωρών ΑΚΕ—ΕΟΚ δα χρέ- 
χε: να σημειώσουμε κυρίως:
—τη συνεργασία στον τομέα των δασικών χροίόντων 'Τί
τλος III κα: ιδιαίτερα τις καινοτομίες χου εισάγονσα: στο 
-γ/ωσσό και αχό σι; προηγούμενες Συμόάσεις Λεμέ I σ.α: II 
σύστησα S TAB EX ί Σύττηυα σταδεροχοίησης σων εσόδων 
αχό τις εξαγωγές).

Ειδικωτερα αχό τις σημχ,σικέτερε; καινοτομίες είνα: αυ
τή χου δίνει στη/ Ε Εχχτοοχή το δοχχίωμα να καδυστερε: 
2XOO άσε :ς σχετικά με τη χρήση χρσηγούεενω·/ χόρων του 
STAB FIX. εάν η χώρα δέκτης δεν έχε: οχοό-αλλι: έκδεση 
σ/ετιχά με τη χρήση χφοηγούμενων χόρων STABEX. I! 
ευχέρεια αυτή της Ε. Επιτροπή; χυξάνε: ουσιαστικά τον έ
λεγχο της επάνω στη χρήση των μεταφορών STAJBEX. Ση- 
μχ/τική. εχίσης. καινοτσχία είνα: και η επέκταση της εμδέ- 
λειας του συστήματος STABEX με τη; χροσδήχη αφ’ ενός 
τρ'.ο,ν νέων προϊόντων στο σχετικό κατάλογο τη; Λομέ II 
κα: αρ’ ετέρου η μείωση των κατωφλίων εξάρτησης κα: δια- 
κύμχ/ση; από 6.5Τ σε GT (αχό 2« σε 1.5% για τις ελάχιστα 
χ/αχτυγμένες. τις μεσόγειες κα: νησιωτικές χώρες ΑΚΕ). 
Πέρα -από τις καινοτομίες αυτές στη νέα Σύμέαση Λθμε 
εχσυμε και αναδι-ατύχωση κχύώ; και διευκρινίσεις των σ.χά
νων — υ δ:έχουν το σύστησα STABEX.

Λνα::ατύπο>ση κχ/όνων έχουμε όσον αφορά κα: το σύστησα 
ST-SMIN (ειδική χρησατοδοτική διευκόλυνση στο μεταλλευ
τικέ το-αία). Πασά το γεγονός ότ: δεν έχουμε διευρύνσεις ίων 
κ.ατωο-λιων εξάρτησης κ,χδώς στον κατάλογο των καλυπτό
μενων αχό το σύστησα προϊόντων έχουμε μ:2 ϊιεύρυ'/ση των 
στόχων του συστήσατε;. Ληϋ.αδή ενώ μέχρ: τη Λσμέ Π τα 
σχετικά - χρηματικά ποσά δίνονταν για τη διατήρηση η; ί·.ι·>- 
σιμάτητας μιας μεταλλευτικής μονάδας τώρα μπορεί να δο-



9

•Us: χρηματική -βοήλεισ για οιασοροποίηση τη; ικμετάλλέυ- 
στς-ενός π .7. ορυχείου αν είνα: αϊύνατο να καταστεί βιώσι
μο· μί "T συνέχιση- της. μέχρι τώρα χρήσης του.

Τέλος. trva·. από σΟυτ παράγοντες κλειϊιά για την ·απο- 
τελεσματικότητα τη; Σύμβασης Λοκέ III. όπως άλλωστε 
7.2! στ:; προηγούμενες ίύο.-είνα: η οικονομική κα: τεχνική 
συνεργασία κα: ειοικώτερα το ύψος των ϊιαλεσίμων πόρων τότε 
για τον τομέα αυτόν όσο κα: γ:3 ολόκληρη την Σύμβαση. Με
τά από σκληρέ; ·,ο: ~π :αγμασεύσε ι ς σηχςωνήληκε . ότι ·η χρη- 
χ2τ:κή όοήλεια των: κρατών μελών τη; ΕΟΚ προς τα κρά
τη: ΑΚΕ p»*:S0 ,χρόνοείΐχύος-κηςι Σύμβασης Λομε III:,41η 
Μαρτίου. J985;—(28 »Φεβρουάριον 1990.) λτ etvatr-eavo/.aca 
S.GOOb-ey.aT. EGl . Ο: χρηματικοί αυτοί ττόρε: ,κατανέμοντα: 
ι#;::£?ής<:7.-400 εκατ ΕΟΓ · γ;α το Go Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξη; r.xi:-jL! 00 εκατ. EGL από τους πόρους της Ευ
ρωπαϊκής Τράπιζα; Επενούαεων. θα πρέπει, να σημειωθεί 
ο;: το ιαγίίττοιχε συνολικό ποσό γ:α τη Λομε II ήταν δ.530 
εκατ.-.EGL'V -.σ ··

Ηενία Σύμβαση Λομε.III, με εξαίρεση τον τομέα της εμπο- 
ρ:κη; συνεργασία; τον έχε: τελεί αυτόνομα σε ισχύ ατό 1.3. 
1985* λα τελεί σε.ισχύ ατό 1.1.1986.

Γ'.α τον; παραπάνω λόγους μισηγοΰμχσςε τη ψήοιση ατό 
τη Βουλή τον νπο βαλλόμενου τχεοίον νόμον.

Αλήνα. 4 Φεβρουάριου 1986 

Ο: Υπουργοί
Αναπληρωτή; Υπ, Επωτεσικών Ελνικής Οικονοχία;

ΘΕΟΔ. ΤΙ Λ.ΓΚΑΛΟΣ ΙΣΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ
· .... ... Βιομηχανίας, Ενεργές

_. . {Οικονομικών κ-α». ίΤεχνολογίας
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ .,τ .... ΕΑ. ΒΕΡΤΒΑ'ΚΗΣ

. ,Γ . . fixTppiooi'j '
ΝΙΚΟΛ. ΑΚΡΙΊΊΔΗΣ

ΣΧΈΔΙΌ ΝΟΜΟΥ γ: .
Κύρωση Τρίτη; Σύμβασης ·ΑΚΕ—EQK κα: των Π εξαρ

τημάτων αυτής.

Άρλρο πρώτο.

• Κυρώνεται -κα: ήχε: την · ισχύ που. ορίζε.:. το άρλρο 28 πα- 
ράγρ'.' 1 τοο Συντάγματος τ τρίτη σύμβαση ΑΚΕ—ΕΟΚ α: 
τα Παραρτήματά τη; τον υπογράφτηκε στο Λ*ομέ στ:; 8 Δε- 
κεμβιοα 1984 κα: επονομάζετε: ω; «Λομε LLIv της οποίας 
το κείμενο σε τρωτότντο στην ελληνική γλώσσα έχει ω; 
ϊ=ή;: τ: .- ··..· ::

; . Άρλρο οεύτεοο.

Η ισχύς -τον νόμον αυτού ερχιζε: ατο τη οημοσΐευσή τον 
στην Εσημερίϊσ τη; Κυίερνήσεως.

Αλήνα. 4 Φεβρουάριου 1986 

Ο: Υπουσ-οί
Αναπληρωτής Τα. Εσωτερικών

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Εληική; Οικονομία;

... ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ
• ■ - ■- · Βιομηχανίας. Ενέργειας

Ο«κονομ·5κών_: > -μα: Τεχνολογίας^.
ΔΗΜ. ΤΣΙΟΒΟΛΛΣ ΕΛ. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ

I · -Εμπορίου :
ΝΙΚΟΛ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

: - ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΘΕΣΗ

"' ΐΣύασώνα με'το άσλσο 75 rap. 3 τον ΣυντάγματοςV

Με .ιϊά-σχέδιο Νόμον «Κύρωση της-Σύμβασης Λομόέ -τ 
ικτοέα·”ογρή·ίτηκ: στη Λομέτιπβωπίΰοβσσ rc-j- Τόγκο ίσης 
8.12.1984ε·: τροκαλείτα: ,πρόσλιττ οοκονοχική ~:ί ά;υνση 2
ττ. 7ωΡ3 λ2ΐ· Η επιβάρυνση αυτή οεε:λετ2: στη συμμετοχή

au: ο εε ρνττ: ζ.. ;'η :·■ Γ.ε tw ιαστσ α !»<*τ ιο
της χώρας χα; κατά Ι.247έ στο 6ο Ενρωταεκό Ταμείο Ανά 
ττνσης τον ο-.τοίαν το χρη-ματ-/.ό ,τοσό, για κάλε είόοο; fe-οή- 
λ::α τρος τ:; GG χώρε; τη; Α;::κή;. τη; Καραίίική; -/.σ
τον Etpryooov- ί ΑΚΕ4νανήοχετ2:-σί 7.44ίΠ··ίκαν.ν ΕΟΟ-κα1 
για·ντη· χτονική-τεβίο^Ό1 ■ το)ν 5 ετών, ισχύοσ της εν λόγω
Σύμβασης 0 985—19901.   < Μ·> r- «... ,. '.
ι, Ετ,ίσης μ> σ μ. αμλ ρα.Α 30. σΐ 31 ·_· της., Σύμβασης, Λ«με 
III,. η.χώρα μα: αρμλαμλΕ/:. ηην υτοχίέ<κ7Γ: ηα τάένετ*1 
«γεν ήα-ομών κα: εσό^ο.ω/· t.*q5avcw*w. 3πκ,τελεμματί£.;σορρΙόντα 
κατα-.«ωγήτ τωκ.μ,ρατώ'τ iVKE., ;T.O» ύλρς·.·. της μρέωμης·;ΐι.)'< 
εσόοω-ν, ςον.:Κ?^σ:κο·λ.Πρυύςολρ^5μ&ύ,.ατό.Τχκ.·ά>,·εν .όαομό>ν 
ή·, άλλης .μορρΓΛ. αηαλλαγής εισαγωγών ην<ίθκ<ν^ν κμτατγμ- 
;ης. Κραοωϊ, ΑΚΕ ίε\,είνα. .έμνατό·/ νμ .ιητολογισλεί · εη των 
π ; ο τέρ ω>:; ετε; ΐτ-.. το. αχ4 τ μήγελο; · εέ,αοτ-α,τα: .κεό »: Λγ.εΓ
γοτ/ό; τη; . ςρ α-;μα τ or;: η σ η;ή. όχ .ε-ρρΓρωγίήν ,Κοαν/, 
ΑΚΕ κα:..σ; ;λί.τιν.ή .ροερΕττωστ art- τον: όγχχ ·,·αμτώκ. Πά
ντως τμ ,εσρθ2ς;α-(ό οαςμίύ; ρε.-.μείαόάλλονςαΐβ.γι,ατί .ρμ.,,.^α- 
σμς: ασοοίόοντα: -/.α: σήμ:ο σ αντονσ:ο: στο. κογνοτ:κό._Ταχε:ο.

Σε γενικέ; γραμμές ·όχω; η-όποια πιλανή- μείωση των 
εσόοω*/· τον Κρατικού Π ε:ύπύλογ:σμ:ν . ανοισταλμίζίτα: απο 
τα χρηχατ:χα ωρέλη τη; χώρα: λόγω τη; ένταξή; τανσ 
στ:; Ευρωπαϊκές Κοινότητες. , ; ..

Αλήνα. 4, Φείοονααίον 1986I ι -νj,

·.··., Οι Υπουργοί . .

Αναπληρωτή:! Υά. Είίΐτερ'.κών ' 1' Οικονόμικώ'/·:
ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜ. ΊΤΟΒΟΛΆΣ

‘ .·<υι. :r; ‘Ααηλ. 9.7.1980
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικούς Λογρστηριεν -.·^τςμ.^Ινμ^.·ου>.. , ■--,^εΡηvt—Μί .►-ν 
.Συ-ίτά^μα.τρ.ς), σςς ςχέ-tL ^μρμ.,τον, Υπουργεόίν Ε-ςωτερ:- 
ηών «Κύρωση. Τρυζηί Σύμβασης ΑίΚΈ—ΕίΟΚ κα: των 
ΓΙ αοαρττμάτιιν αυτής».

Με το ποιο πάχω νόμοσχέίιο. ‘ κυρώνέτα: κα: -έχτ την' ισχύ 
ηρρ. Οριζε: το άρλ,-Ομ^δ rap. 1 του Συντάγματος η· -Τρίτη 
Σύμβαση ΑΚΕ—ΈΟΚ μετά των τασπσττ/χοτ^ αυττ,ς. ro. 
υσογράστηα.ε στο Λομό στ:ς 8 Δσ/αμίρισν ,1984-. ·
■ ,Μ« >τις όςαμάήεκ ςηςΣύΆασχς,.τον.υομώνρρ;αμ-.ίσα. σ·νν- 
όβλλόμενχιμέρη,ρμμ·οώκησαγν>νασσυγεργακ&ϊ4τ^ί. -νν
εοραιωση/στ-.ς ίχε-σεΐίςτνυς των-ρ^χών τη;.υπστρμαας^τον 
έασμ&έλ σης.τκ-υρ:αρχμσς_ττον, αυΛτοαίοε; ισ.μριέρογους.υ5η;·:·*ε- 
ληλεσάρτησηςακα-. /α» .ττσκ/μισπιηού όποσιώμα/Εος κ-άλετκρά- 
τοος .ΑΚΕ .-(Αυρρ:κής—iKa:αϊόικτ;ς—Εορ.τνν.κού) Xi-.vrroiC: 
σίζαι- σύμρωνα με. .τις, .τολιτικες. κοινωιεοοέ; κα-. ο.κονομικε; 
επιλογές τους. τους, σνσσκον; τους πόρου; 7·λπ. .

Ιϊ:αίτερα . προββλλεταΓ·*ή! σηχβσΐ2 τή; «αυτοόύνβμης-ονα- 
ττυξη;» των χωαών ΑΚΕ κα: γίνετα: wiarrcpr αναισορά
στο ,σεδασμό των οικα:ωμάτων του ανλρώπου^ _ ,_ί.

■ \ *

Ε»ικότεραί . τα συμβαλλόμενα μέρη.' τ=εστ)μ>ανανε·-Γην· -ανά
γκη συνεργασία; κα: ανάπτυξη; των πιο κάτω τομέων:

. α) ·Γεωεγικσύ., τομέα-., όμςν; τονςζεσα. ημοασόςερς. η_.ραγά- 
γκη . τη; .γεωρ-ρικής. αναμτνξης,κα; της__μπτσϊ«/_-ας.·^£/_ίαο^;-
μα . με. τη, σημαντική .καρνρτομια 
στικών σςρατηγ-εκών μ- στοχο 
στ:.; χώρες ΆΚΕ. ... . ...

ν·»2 ‘.των ε»ισ·:τι-
ττ/ν ετ:'.r: τ ιττιχή χτ c άλε: 2

·.*■*. -> » S»· ; V nue*j^»*vv/· ν*
λ)· Περιβαλλοντικού..το,κέ2-όπον ,η^ταπαλέίΜ'ϊ^Γ,'^ί- ϊΎ·~ 

ρασία; .και, της εξάπλωσηα^^ιτη; εσήμον_ ν.ατ^ουη-ϊην^ώτη
λ*«η. -'·.· Τ-.τ Τ:·- ■ γ~'τ-, . ς . .-.θ'..^-··«ς ....-υε,,--ε. :::

-.ορέ Άλεε.ή;7.ίύ_.τ&μ£Λ.,ρπο^_η^ 
ντοοάοηλη,ύ-;L5«'.3Τ, tTJ2i C&
βελτίωση της-τιαχε^ησης. - α=ό. .n^y τsay
αλιβυσικών .πτεο^ν. ,μώμτ · στις -αποκλειστικές.-ρμην/ομικέ·; τεος
«(ΐ^νΐ.γ.1 · ώΧ-.U γη—* -fr·- *»w.

.. - Γ:τ·ντ.7.αμοκί.ύ τυχρα μι, στςγ.ρ.,ττ ώώμη^^ή^μεπτζ.·- 
ξη των χωρών ΑΚΈ. I ονίζετα: :ο:2:τερα τ ανάγν.τ ττ.ς


