
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Z~.c σχόδ'.ο νόμου "Κύρωση ιΤνιαίας μυοωηαϊκης Γιοάξης %»&·. 

.-vi.TuH.uiv δηλώσεων που πε ο ιλαμβάνοvxaι στην Τελική Ποάξη"

Ιοος την Βουλ·'· των Ελλήνων

Η Διακυβερνητική Σύσκεψη των κοστών μελών των Ευρωπαϊκών

____->ων ?£.κ.) που συγκλήθηκε βάο-ϊΐ του αο&οου 236 της ιδουτικής

__. .. ΕΟΚ, αηοβάσιοε τηναναθεώοηση καιεπέκταση των ιδρυτικών

_ ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΧΛΕ με σκοπό :

- -ν Λοοοαοαυγή του οικονομικού συστήματος των Ευοωπαϊκών

ατις νέες συνθήκες που έχουν δημιουογηθεί ως αποτέλεσμα

- ανάπτυξης νέων μοοοών τεχνολογίας και. παραγωγής,

την επέκταση των Κοινοτήτων σε νέους τομείς δράσης με την

- -.· νΓη νέων πολιτικών,

την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς,

την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 

ε , την ενίσχυση του κοι νοτ ικούμηχανισμού λήΦης αποβάσεων.

Οι αποβάσεις της Διακυθεονητικής Σύσκεψης περιέχονται στην 

,.αία Ευρωπαϊκή Ποάξη που υπογράσηκε στις 17 ©εβρουαοίου 1966 

— c Λουςεμβούογο και στις 28 Οε&ρουαρίου 1966 στη Χάγη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΟΙΙΑΙΚΗ ΤΤΡΑΗΗ 

.TJTAOI.I - Κ0Ι1ΙΕΙ ΔίΛΤΛΕΕΙΙ

Οι Δώδεκα ουμφωνού. ότι στόχος των Ευοωπαϊκών Κοινοτήτων 

της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας είναι η συμβολή τους 

Γτ-ν ουσιαστική ποόοδο της ΕυρωπαϊκήςΈνω-ης. Προς τον σκοπό 

αυτό θεσμοθετείται το Ευοωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται 

τουλάχιστον 6υο ®οοές τον χρόνο και το οποίο ήδη λειτουργούσε 

άτυπα. Τα -όργανα των Ευοωπαϊκών κοινοτήτων καθώς και τα όογανα 

«α. σώματα της ευοωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας ασκούν τις αομο- 

α.έτητες και εξουσίες τους σϋμοωνα με τις προϋποθέσεις wi τους 

Γ-.οχους που πσοβλέπονται από τις ιδουτικές συνθήκες των Ε.Κ.

«αρμς και από τις συνθήκες και πράξεις που τις έχουν τροποποιήσει 

i συμπλήρωσει.

ΤΙΤΛΟΣ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΠΝ ΕΥΡΟΠΑΙΚΡΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ * 

χεοά/.αιο I: Διατάξεις uc την τροποποίηση της συνθήκης περί

ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ’Ανθρακα και 

χάλυβα.

Η ουνθήκη ΕΚΑΧ συμπληρώνεται: α) από. το άρθρο 326,σύμφωνα

-ε το οηοίο το Συμβούλιο με ομόφωνη απόβαση, και ύστερα από δια- 

όούλευυη με την Επιτροπή και το ΕυοωπαΙ'χό κοινοβούλιο, μπορεί να 

ηροσοοτήσει στο Δικαστήοιο των Ευοωαάί'κών Κοινοτήτων ένα δικα

στήριο που θα εχδικάζει οε πρώτο βαθμό και κάτω από συγκεκριμένες 

■•ΡΟΈποθέσεις, ορισμένες κατηγορίες ποοοβυγών που ασκούνται από 

ουοικά ή νομικό πρόσωπα. η ίδια διάταξη προβλέπει επίσης τη δια- 

όικορία με την οποία··καθοοίζ εται η σύνθεση του νέου Δικαστηρίου, 

τινεται η επιλογή των μελών του κα. καταρτίζεται ο κανονισμός χου.ρ) 

-~·ό ποόοθττο εδάοιο του άρθοου 45 το οποίο ορίζει τη διαδικασία 

• oc-.o-.oinone των διατάξεων του Τίτλου III του Οογανισμού.

*ε .πλοίο ιΐ; Διατάξεις τια την τροποποίησή της ουνθήκης κερί 

ιδρύοεως ?-ς Ευρωπαϊκήr Οικονουι*ήc Κοινότητας —

ί: Θερμικές διατάξεις

Θεσπίζεται διαδικασία συνεργασίας των οργάνων της Κοινότητας 

τ-.oic. έχει πεδίο εοαρμογής τις πράξεις των αοίοων 7, 49 , 54 παρ. 2 

;fe “-so- 2 (β'βοάση), 57 (εκτός από την παρ. 2, δεύτερη βράση) ,

-Ια, ΤΟΟΒ, Π8α, 130Ε και 130 C παρ. 2 της συνθήκης ΕΟΚ με -την 

Τσο“·ο-.οίηση οοισμένων διατάξεων των άρθοων αυτών. κε τις τροπο- 

“■σ.-pcic αυτές, καθιερώνεται η συνεργασία με τε Ευρωπαϊκό Κοινο- 

^συ/.ιο καθώς και η ειδική πλχιοφηβία για τη λήβη ορισμένων απο-

από το Συμβούλιο.

Το αναθεωοημένο άρθρο 149 της συνθήκης οοίζει ότι, όταν νο 

-υμβούλιο αποφασίζει με πρόταση της Επιτροπής, απαιτείται ομοβωνίο 

' * - Trv τροποποίηση της πρότασης αυτής. Το ίδιο άρθοο ρυθμίζει 

- Διαδικασία λήΦης αποβάσεων από το Συμβούλιο σε συνεργασία με 

·"' Γ"·ιτοοπή και το Κοινοβούλιο.

Για την ένταξη τρίτου κράτους στην κοινότητα απαιτείται 

-uoojvn απόβαση του Συμβουλίου, μετά από τη γνώμη της Επιτροπής 

παι σύμφωνη γνώμη ,με απόλυτη πλειοωηφία, του Ευοωπ. Κοινοβουλίου.

‘ tQ συμφωνίες σύνδεσης απαιτείται ομόφωνη απόβαση του 

συμβουλίου μετά από σύμβωνη γνώμη με απόλυτη πλειοψηβία 

του Κοινοβουλίου.

Συμπληρωματικές διατάξεις του άρθοου 145 Συνθ. ΕΟΚ αναθέτουν 

«οιιοδ^όττιτες εχτίλεση; των κανόνων που θεσπίζονται από το Συμβούλιο

στην Επιτροπή, ενώ οε ειδικές πεοιπτώοεις το Συμβούλιο μκοοεί να 

διατηοήσει το δικαίωμα να ασκέ ί απευθείας εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από:

(α) αοθοο 166λ, σύμαωνα με το οποίο το Συμβούλιο με ομόφωνη 

απόβασή του, ύστερα από αίτηση του Δικαστηοίου και μετά από δια

βούλευση με την Επιτροπή κα. το Κοινοβούλιο, μηοοεί να ποο- 

οαοτήσει στο Δικαστήριο Ευοωη.. Κοινοτήτων ένα δικαστήριο για την 

εκδίκαση οε πρώτο βαθμό , και υπό όρους που θέτει ο οογανιομός του 

Δ ι κόστη ο ίου, οοισμένων κατηγοριών ποοοβυγών που ασκούνται από 

βυοικά ή νομικά πρόσωπα. Το άρθοο προβλέπει επίσης τη διαδικασία 

με την οποία καθορίζεται η σύνθεση του νέου Δικαστηρίου, γίνεται 

η επιλογή των μελών του και καταρτίζεται ο κανονισμός του.

(β) β' εδάοιο στο άοθοο 188, το οποίο δίνει m δυνατότητα 

στο ρυμβούλιο νο τροποποιε ί, με ομόφωνη απόβασή του και μετά από 

διαβούλευση με την ΕπιτοοπΛ και το Κοινοβούλιο (τις διατάξεις του 

τίτλου III του Οργανισμού.

‘Tgnpg'TTr- Δχ-ατάξης—τια τις·-βάσεις τττν~πσλιτΓκή--Γης--

Κοινότητας .

1. Εσωτερική αγορά

Σε μια σειρά άρθρων εγκαταλείπεται η ομοφωνία υπέρ της 

ειδικής πλε l οωη<ρ ί ας ποοκειμένου νο διευκολυνθεί η προοδευτική 

εγκαθίδουση της εσωτερικής αγοράς η οποία τίθεται ως πολιτικός 

στόχος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992. (άοθρ. 26, 59 εδ. ΐ·' ,

70 παρ. 1, 64 παρ. 2, 100Α).

Το Συμβούλιο προσδιοοίζει τους προσανατολισμούς και προΟ- 

ποθέσεις γιο την εξασφάλιση ισόοοοπης προόδου ο'όλους τους σχε

τικούς τομείς ενώ η Επιτροπή υποβάλλει πριν από 31.12.1988 και 

31.12.1990 έκθεση θχετικά με την πρόοδο των εργασιών (άρθρ. 8BJ .

Στο άρθοο 8Γ δηλώνεται πλέον ρητά ότι η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη το μέγεθος της προσπάθειας που θα πρέπει να καταβάλλουν 

οοισμένες οικονομίες που παρουσιάζουν διαβοοές ανάπτυξης κατά 

την διάρκεια της πεοιόδου εγκαθίδουσης της εσωτερικής αγοοάς και 

μποοεί να προτείνει κατάλληλες διατάξεις,ενδεχόμενα και με την 

μορβή παρεκκλίσεων, οι οποίες όμως θα πρέπει να έχουν προσωρινό

χαρακτήρα και να επιφέρουν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή 

στη λειτουογία της Κοινής αγοοάς.

Τροποποιείται το άρθρο 99 της συνθήκης,σύμβωνα με το οηοίο 

το Συμβούλιο με οιιόβωνη απόφασή του ,και μετά από πρόταση της 

Επιτροπής και διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, εκδίδει διατάξεις 

σχετικές με την εναρμόνιση των νομοθεσιών στο βαθμό που αυτή 

είναι απαοαίτητη ποοκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση της 

Εβυτερικής αγοοάς εντός της προθεσμίας του άρθρου 8λ-.

Το σνμπληρωυατικό-άρθρο-1θΟΑ~ προβλέπει ότι μετά από 

πρόταση της Επιτροπής το Συμβούλιο ,αποβασίζόντας με ειδική 

πλειοΦηβία, σε συνεργασία με το Ευοωπ. Κοινοβούλιο και μετά 

από διαβούλευση με την -Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει, 

τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κοατών- 

μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και λειτονογϊα 

της Εοωχ. αγοράς, εκτός από οοισμέυες εξαιρέσεις.

-Ιάοέχεται π·δυνατότητα'σό Ινα κράτος—μέλος να επικαλείται 

το άρθοο 36 ή λόγους προστασίας του χώοου εργασίας ή περιβάλλοντος και 

να ε βαθμό ζ c ι εθνικές διατάξεις, παρά την όγκοι err, ενός συγκεκριμένου 

μέτρου εναρμόνισης από το Συμβούλιο, αβοΰ κοινοποιήσει τις δια

τάξεις αυτές στην Επιτροπή- 
κοάτος—μέλος

Ε Επιτροπή ή κάθεή Κ-Μ) έχε ι δικαίωμα να ποοοούγει απευθείας 

στο Δικαστήριο και να καταγγέλλει ένα άλλο Κ—Μ για καταχρηστ ική 

άσκηση των εξουσιών του παρόντος άρθοου.

2. Νομισματική ικανότητα

Τ& κράτη-μέλη συνεργάζονται στα πλαίσια του άρθοου 104 

ποοκειμενου να επιτύχουν την σύγκλιση των οικονομικών και νο

μισματικών πολιτικών με στόχο την πεοαιτέσω ανάπτυξη της Κοινότητας

Σε ηεοίπτωση που θα κοιθούν απαραίτητες θεσμικές τροπο

ποιήσεις στο τομέα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, 

θα εβαρμοστούν οι διατάξεις του αοθοοu 236.

3 . Κοινω«.ική Πολιτική

Τα Ε-Μ αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των 

συνθηκών εογασίας για τη προστασία της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζομένων.

Το Συμβούλιο με ειδική πλειοΦηφία και οε συνεργασία με τα 

αρμόδια όογανα θεσπίζει με οδηγία τις ελάχιστες προδιαγραφές σε 

αυτόν τον τομέα,οι οποίες θα εβαρμοστούν σταδιακά αβού λιγωθούν 

υπόψη οι συνθήκες και οι τεχνικές ρυθμίσεις που ισχύουν οε κάθε 

Χ-Η.

Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, 

οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών που θα αποτελούσαν εμπόδιο 

στη δημιουογία και ανάπτυξη των μικοώμ και μεσαίων επιχειρήσεων.
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4. A. ufwomxf' K4- Km-wm-xii ·
G ΐοινίττιτ» cvrtivt, την bo0B^ της Ui ononc την iviojucn.

της 04«~0U4«<^g »■“ ««‘“"‘«t T«c Μαι ι6ιίί,“» ΤΓ'
utiuor, τον γάονατος octoEv των Οςαβόοων ηΕΟνοχών no, την uriucn. 

της «οΟοστίοησης των n.c ιιιι'ον**τι.·ών ηοονοτών (οοΟς. 130Λ).

-Β-κοννΛτητα-τνςσχΟει την^ηοοτύοΤίηετηστ'-τωίΓ nSoandviT Λ4»ων

uioo των 6.αο»οωτνηών της ταοείων, της ΕυβνηοΓχής Τοαπείας 

εηεν&ΰοεων not των όλλων ιρηνοτοΟοτ,ηων ιιίοων (dote. 130Β! .

θεσμοθετείται το Ευοωπαϊκό Τάμείο ΠεοίΦεοε ιακής Ανάπτυξης, 

to onoio ηροοοίζεται να συμβόλου* στη διόρθωση των κυοιότερων περι

φερειακών ανισοτήτων στη Κοινότητα (άοθρ. 130Γ) .

Από την έναοξη της ισχύος της * ενιαίας ε υοωπαΓχής πράξης" 

η Επιτοσπή υποβάλλει στο Ευμβούλιο γενική ποόταση για τη διευ

κρίνιση και την ορθολογική οργάνωση της αποστολής των Ταμε ίων 

που 6α συμβάλει στην υλοποίηση των πιο πάνω στόχων. Για την 

υιοθέτηση της ποότασης αυτής αποφασίζει ouoawvc το Ευμβούλιο 

μέσα οε ένα χρόνο και ύστερα από διαβούλευση uc το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άοθο.130Δ) 

Μετά την έκόοση της απόφασης αυτής, το Ευμβούλιο ut ειδική 

πλε ιοωπβια, ύστερα από πρόταση της Επιτοοπής και σε συνεργασία 

uc το Ευρ. Κοινοβούλιο,εκδίδε ι τις σχετικές με το Ευοωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης εκτελεστικές αποφάσεις (άοδρ.130Ε) -

5. Έρεννο κα·. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Τα Κ-Κ συμφωνούν ότι η Κοινότητο πρέπει vc ενθαοούνε. τις 

επιχειοήσεις, περιλαμβανόμενων και των μικρών και μεσαίων επι

χειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια στις ηοοο- 

πάθειές τους στους τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 

ηοοκειμένου να ενισχυθούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές 

βάσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να διευκολυνθεί η βελτίωση 

-γ nc- ·6νβ^>νούς -της-ανταγωνιστ ικότητας τ

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αναλαμβάνονται σε 

κοινοτικό επίπεδο οι ακόλουθες δράσεις ποι» ^συμπληρώνουν τις 

δράσεις που έχουν ήδη αναληΦθεί στα Κ-Κ)

(α) ΕΦαομογή των προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης, υε -προώθηση της- συνεργασίας με-τις 

επιχειρήσεις, τα Κέντρα Ερευνών και τα Πανεπιστήμια,

(β) προώθηση της συνεργασίας στον ίδιο τομέα με τις τρίτες 

χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς,

γ*»,· , . * ,
(γ) διάδοση και αξιοποίηση .των αποτελεσμάτων της ερευνητικής

αυτής προσπάθειας,

(6) ποοώ&ηση της κατάρτισης και κινητικότητας των χοινο- 

τ ικών ερευνητών.

Η Επιτροπή μποοεί Va αναλάβει πρωτοβουλίες συντονΎμού των 

πολιτικών και προγραμμάτων που ακολουθούνται οε εθνικό επίπεδο 

με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των Κ-Κ.

Θεσπίζεται από την κοινότητα έvc πολυετές ηοσγραμμσ- 

ηλαίσιο που δα περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων, θα οοίζει 

τους επιστημονικούς και τεχνικούς στόχους και θα θέτει τις- 

αντίστοιχες προτεραιότητες. Ετο πρόγραμμα αυτό θα ορίζεται 

συγχρόνως ο τρόπος της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινό

τητας, το ποσό που κρίνεται αναγκαίο και η κατανομή του μεταξύ 

των σχεδιαζόμενων δοάοεων (άρθοο 130Θ). Ε εοαρμσγή του προ- 

γοάμματος-πλαιοίου γίνεται μέοω ειδικών προγραμμάτων στο εσω- 

τεοικό κάθε δοάσης. Κποοούν επίσης vc αποφο.οισθούν συμπληρωματικά 

προγράμματα στο οποίο συμμετέχουν ορισμένα μόνο Κ-Κ. Και στις 

δύο περιπτώσεις το Ευμβούλιο καθοοίζει τους τοόπους διάδοσης των 

■γνώσεων- που προέρχονται από αυτά το προγράμματα και της πρόσβασης 

των άλλων Κ-Κ σε αυτές /ενώ η Κοινότητο μποοεί να ηοοβλεψι ι 

συνεργασία uc τρίτες χώοες ή διεθνείς οργανισμούς στα πλαίσια 

του προγράμματος.

Ε Κοινότητα νποοεί να δημιούργησε.. κοινές επιχειρήσεις ή 

σποιαδηποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση των 

κοινοτικών ποογοαμματων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και

επίδειξης.

Το ποσό της ετήσιας συνεισοοοάς της Κοινότητας «γκοίνεται 

στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισμού (αοθοο 130Ε).

Θεσπίζονται με ομόφωνη απόβαση του Ευμβουλίου μετά από 

πρόταση της Επιτοοπής και διαβούλευση με το Κοινοβούλιο κα. 

την Οικονομεκή και Κοινωνική Επιτροπή οι διατάξεις των 

άρθρων 1306 και 130Ν που ασοοούν αντίστοιχα το πολυετές 

ποόγααμμα-πλαίοιο_χαι _τπ δπμιουογ ία κατάλληλης υποδομής ,. .Για 

τα άρθρο 1301, 130Κ, 130Δ, 130Μ και 130Ε nap. 1 αρκεί απόφαση 

του Ευμβουλίου με ειδική πλειοψπφΐα.

Για την έγκοιστ των συμπληοωματικών προγραμμάτων απαιτείται 

επιπλέον και η σύμαωνη γνώμη των ενδιαφερομένων K-J*.

6. Περιβάλλον.

Κ κοινοτική δοάση στο τομέο του ηεοιβάλλοντος έχει ως 

αντικείμενο.- (α) την διατήρηση, προστασία και βελτίωση της

ποιότητας του περιβάλλοντος, (β) τη προστασία της υγείας των 

ηροοωπων και (γ) την εξασφάλιση συνετής και οσθολογικής cm- 

μετάλλευσης των φυοικών ποοων. Ε Κοινότητα,ποοκειμένου vc 

αναλάδει μια δοάση, λαμβάνει υπόψη της τα επιστημονικά και 

«Τεχνικά δεδομένα τις εδιομοοοίες των διαΦΟοων πεοιοχών, τα 

πλεονεκτήματα και Τις επιβαούνοεις που μποοούν να προκόψουν από 

την δοάση ή την απουσία δοασης καθώς επίσης και την συνολική 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας και την ιοόοοοητ 

ανάπτυξη των περιοχών της.

Ε Κοινότητα και τα R-M συνεργάζονται με τρίτες χώοες 

και τους αρμόδιους διεθνείς οογανισμούς. Ε διαπραγμάτευση και 

σύνοωη συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τοίχων χωρών γίνεται 

σύμαωνο με το άρθρο 22 Ε της συνθήκης ΕΟΚ.

Ε ανάληψη μιας δοάσης αποΦασίζεται ομόφωνα από tc 

Συμβούλιο μετά απά πρόταση της Επιτροπής καν διαβούλευση

γ*ε-Τ€*—Kotνοβούλto—και—την Οικονομική -και Κοινωνική Επιτοοπή,

Το Ευμβούλιο καθορίζει τα θέματα στα οποία λαμβανονται απο

φάσεις με ειδική πλεΐοψτ»φία (άοθοο 130Ρ).

•Το Κ-Κ μποοούν να διατηρούν και να θεσπίζουν μέτρα 

ενισχυμένης προστασίας του περιβάλλοντος με την προϋπόθεση 

ότι_αυτά δεν αντίκεινται στην παρούσα, συνθήκη .

Τΐψάχ&Γό ΤΙΓ:' "ΣΓάτάξcγγτ ΐθ~ττ~τρρπθπο·ίηΓ''—rr,r~mmE^gnr~ncp ί

ιδρύοεω-ι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Epcptcic-

Ιτο κεφάλαιο αυτά προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ενός 

ποωτοβάθμιου 6 ικαστηοίου προσάρτημάνο στο ΔΕΚ με ρυθμίσεις όμοιες 

με τις αντίστοιχες για την ΕΟΚ και ΕΚΑΧ.

Κεωάλαιο TVj Γενικές Διατάζεις

όι διατάζεις της γιηρούσας πράξης δεν θίγουν τις διατάξεις 

των πράξεων προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας (αρθοο 28) .

Ετο άρθοο Α παρ. 2 της απόφασης 89-257-ΕΟΚ, Ευοατόμ, του 

Ευμβουλίου της 7ης *atou 1985, η ομοφωνία αντικαθίσταται με 

"ειδική πλειοΨη»ία’. i

ΤΙΤΛΟΙ ιχ: - διαταςπ: για την ευροπατκκ γυμγργλπι

IT? .nsili. is: ssstsitju πολίτικη:

Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

.προσπαθούν να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν από κοινού μια ευοω- 

παΐκή εξοτεοιχή πολιτική. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενη

μερώνονται αμοιβαία και να διαβουλεύονται μεταξύ τους πάνω σε 

κάθε θέμα εξωτερικής πολιτικής που παρουσιάζει γενικό ενδιαΦέοον, 

ώστε να εξασοαλίζεται ότι η συνδυασμένη τους επιρροή θα ασκείται 

κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Προσπαθούν επίσης να απο

φεύγουν κάθε δοάση ή λήψη θέσης που βλάπτει την απστελεσμητικότητά 

τους ως συμπαγούς δύναμης στις διεθνείς σχέσεις και στα πλαίσια 

διεθνών οργανισμών». Κάθε Έ-“ σε. πεοίπχωετη-που-αναλαμβάν*^- 

εθνική δράση, λαμβάνει πλήοως υπόψη του τις*θέσεις των λοιπών 

εταίρων κα, συνεκτιμά τις επιπτώσεις υιοθέτησης και εοαρμσγής 

κοινών ευοωπαΐκών θέσεων.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών και ένα μέλος της Επιτροπής συνέρ

χονται τέσσεοις τουλάχιστον *·οοές τον χρόνο στα πλαίσια- της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής Λ/νεοταοίας (ΕΠΙ). Θέματα εξωτερικής πολι- 

Τικής μπορούν να εξετάζονται και κατά τις συνόδους του Ευμβου

λίου των Ευοωπαΐκών Κοινοτήτων. Ε Επιτροπή συμμετέχει πλήρως 

στις εργασίες της ΕΠΙ,ενώ λαμΑάνονται νπόψπ και οι απόψεις του 

Ευρ. Κοινοβουλίου.

Ε Ποοεδοίο και η Επιτροπή, έχουν την ©ροντίθο της επιδίωξης 

και διατήρησης της συνοχής μεταξύ των Εξωτερικών Πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των πολιτικών που διαμοοφώνονται στα 

πλαίσια της ΠΤΤ..

Τα συμβαλλόμενα μέρη, κρίνουν ότι στενότερη συνεργασία oc 

θέματα ευοωπαΐκής ασαάλειας δα συμβάλε ι ουσιαστικά στην ανάπτυξη 

μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στο πεδίο της Εξωτερικής Πολίτικης.

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εμποδίζουν την στενότερη 

συνεργασία oc θέματο ευρωπαϊκής αοοάλειας μεταξύ οοισμένων Κ-Κ 

στα πλαίσια της Δυτικοευρωπαϊκής ‘Ενωσης και της Ατλαντικής 

Ευμμαχ ίας.

Ε Προεδρία της πυοωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας ασκείται 

από το υψηλό συμβαλλόμενο μέρος που ασκεί την Προεδρία του 

Ευμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ε Προεδρία έχε» την ευθύνη 

ανάληψης πρωτοβουλιών, συντονισμού και εκπροσώπησης των Κ-Κ 

έναντι τρίτων χωοών για δοαστηοιότητες αρμοδιότητας της 

ευοωπαΐκής πολιτικής συνεργασίας. Επίσης είναι υπεύθυνη για 

την διαχείριση της πολιτικής συνεργασίας «καθορισμό του προ

γράμματος , τη σύγκληση και την οργάνωση των συνόδων) .

Οι πολιτικοί διευθυντές συνέρχονται τακτικό στο πλαίσιο 

της Πολιτικής Επιτροπής γιο να ετοιμάζουν τις συνόδους των
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u?Uk?wV v0 ®οοντ ϊζουν για

. -r.c ευνεοτασιας.-j**■-
τη συνέχβια της ευρωπαϊκής

^οόλίηβτοι σύγκλησπ της Πολύτοκης Επιτροπής ή,οε αεοίπτωση 

Γ,ς της ΥπουΟΥ ικής Συνόδου μέσα σε 48 ώρες, αν το ζητήσουν 

-οι*λαχιθτ°ν Κ—Μ-

£ώοο
β προεδοία επικουοείται από μια Γραμματεία που έχει την 

-ης στις Βουξέλλ,ες και. τα μέλπ της οποίας εξουοιώνοντα. 

•^έλη των Διπλωματικών Αποστολών των Κ-Μ ως ποος το θέματα

-JOVC—ν «αι ασυλιών.

ναθεύοηση του τντλοβ- ΙΙΙ-μπορεί -να ττνει πέντε'-χρόνιο, 

έναρξη της ισχύος της παοούσας ποά£ης.

-ΤΤΛΟΙ IV: Γενικές και Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις των συνθηκών ίδουσης των ΕΚΛΧ, EOT., ΕΚΑΕ 

οναοεοονται. στην αρμοδιότητα του ΔΕΚ και στην άσκηση της 

^νΰόιάτητας αυτής ισχύουν μόνο χια τις διατάζεις του τίτλου II 

tui to ootoc 32. επτχχόζσντη- 6e για τις διατάζεις αυτές με 

-3νί ίδιους όσους όπως και. για τις διατάζεις των ιδρυτικών συν-

— »_,ν ιάοθρο 31).

nt-την επιφύλαξη του άοθοου 3 nac. 1 του τίτλου II και 

w —31, Οι διατάζεις της παοούσας συνθήκης δεν θίγουν 

- .-jvi*rnt: γ ια την ϊδουση των Ευοωπ. Κοινοτήτων ούτε και τις 

tiiicvicrcoxw συνθήκες και ποάξεις που τις έχουν τροαοηοιήσει 

• Λ,-.ληοωοει .

Ε παοούοα αοάξη θα επικυοωθεί αηό τα υΨηλά συμβαλλόμεν-' 

ί*«ι ιαι τα έγγοαωο. επικύρωσης θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση της 

Ιταλικής Δημοκρατίας.

'Εναοξη ισχύος της παοούσας πράξης είναι η ποώτη μέρα του 

„*svc που ακολουθεί την κατάθεση του εγγοάοου επικύοωσης από το 

τελευταίο κράτος-μέλος (άοθοο 33) .

διατάζεις της “ενιαίος ευρωπαϊκής πράξης"

με ιδιαίτερο έλληνικό ενδιαφέρον

Από πλευράς ελληνικών επιδιώξεων, η "ενιαία ευρωπαϊκή, 

ςράξη“ αποτελεί ως σύνολο uia θετική εξέλιξη. Ε πράξη εν- 

ανυατώνει τελικά έννοιες και στόχους που εξυπηρετούν τα 

ελληνικά συμφέροντα. Παράλληλα επεκτείνει την δράση της 

Κοινότητας σε νέους τομείς όπως αυτοί της έόεΰνσς'7 της τεχνο

λογίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής πολιτικής;που 

ανταποκοϊνονται στις ελληνικές αντιλήψεις kql επιδιώξεις, αλλά 

■οι συμβάλλουν στην ποοσαομσγή του κοινοτικού συστήματος στις 

νέες συνθήκες του διεθνούς καταμερισμού εοτασίας καθώς και στις 

σύγχρονες απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου.

Για την Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια η ενοωυάτωση 

οτην ενιαία πράξη μιας σειράς νέων ρυθμίσεων για την “οικονομική 

•οι κοιινινική συνοχή’ (άρθρα 130Α, 130Β, 130Γ, 130Δ, 130Ε). 

θηως είναι γνωστό, η Συνθήκη ΕΟΚ 6cv ανοφέοε ι καν τους όοους 

συνοχή" και “σύγκλιση* και πολύ περισσότερο δε θέτει ως άμεσα 

•οι ρητά κοθοοισμένους στόχους την οικονομική και κοινωνική,

^^νοχή*απκώς αναοέρει ως στόχο την “αουονική ανάπτυξη* χωοίς 

^ "^οοδιοσίζει πως δα υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Me τα νέα 

^'>oc της· ενιαίας ποάξης επιτυγχάνεται;

Ιοί η ρητή υιοθέτηση του στόχου της οικονομικής και 

— 1 * -1 συνοχή·: που συνεπάγεται "την μείωση του χάσματος

-*ταξυ των διαοόοων πεοιοχών και τη με ίωση της καθυστέρησης 

-*τοξ.υ των mo μειονεκτικών περιοχών*,

(β) η αναγνώριση ότι η υλοποίηση της εοωτεοικής αγοοάς 

**ι των κοινών πολιτικών θα ποέπε ι να συμβάλε ι στην προώθηση 

οικονομικής συνοχής,

(τ) η θεσμοθέτηση του Πεοιοεοειακού ταμείου (ΓΓΣ1Λ) που 

-*Χάι σήμεοα λειτουργούσε εκτός της Συνθήκης ΕΟΚ,

(δ) n καθιέοωση της ειδικής πλειοώηφίας για τη λήΨπ των 

τποοάοεων που σχετίζονται με το ETTLA που πρακτικό σημαίνει ότι 

■οιομένα Κ-Μ δεν θα μποοούν να αποτρέψουν γην λήψη αποφάσεων για 

ηματοδότηση ποογραμμάτων.

Κόλιστα η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόκειται να 

"rio®®AeL σύντομα κείμενο ποοτάσεων για την υλοποίηση της οικο- 

•^μικής και κοινωνικής συνοχής και την προσαρμογή των διαρθρωτικών 

•ίϋιειων ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερα όργανα σύγκλισης 

Χων Οικονομιών. Ε Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει στα 

^•OYauc "Π)Ζ Κοινότητας υπόμνημα στο οποίο εκθέτει τις απόψεις για 

ΤΤ,ν υλοτ»ίηση της συνοχής.

‘Οσον αΦΟοαστην ολοκλήοωστ. της Εσωτερικής αγοοάς η οποία 

είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ΕυοωπαΙκής Οικονομίας, τα 

άοθοα που στον τελικό Συμβιβασμό πεοιελήβθησαν στο κείμενο της 

ποάξης διαοΦαλίζουν ικανοποιητικά τα ελληνικά συμρεοαντα. 

Ειδικότερα:

- 'Εγινε δεκτό ότι η ολοκλήρωση της Εσωτερικής αγοράς μέχρι 

το 1992 δεν αποτελεί νομική δέσμευση για τα Κ-Η, αλλά απλώς 

πολιτικό στόχο.

- ΠροβλεΦθηκε γενική ρήτρα διασφάλισης. 'Ετσι, τα I-R 

μπορούν να παίρνουν μετοα ποοσταοίας της εθνικής τους οικονομίας 

όταν οι αποοάσεις που λαμβανονται θίγουν εθνικές ρυθμίσεις 

σχετίκές *με τη δημόσια τάξη και. ασφάλεια, την προστασία της 

υγείας του καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντας, κ.λπ.

- Ποοβλέοθηκε ρήτρα διασσάλισης υπέρ των λιγότερο 

αναπτυγμένων κρατών-μελων.

- 'Εγινε δεκτή δήλωση της Ελλάδας σύμφωνα με την οποία 

ρ ανάπτυξη κοινοτικών πολιτικών και δοάσεων που αφορούν την 

συναλλαγματική πολιτική (άρθρο 70) και τις μεταοορές (άοθοο 84) 

θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θίγονται 

ευαίσθητοι κλάδοι των οικονομιών * των χωοών-μελών.

'Αλλωστε, στο εξαιοετικά σημαντικό θέμα της εναρμόνισης 

της Φορολογίας δεν επέρχεται καμμιά ουσιώδης μεταβολή που θα 

μπορούσε vu παραβλάψει τα εθνικά συμφέροντα. 'Οσον οφοοο στα 

νομισματικά θέματα, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην ενιαία 

πράξη απλώς αναγνωρίζουν τον στόχο “της οικονομικής και νομισμα

τικής ενοποίησης* χωοίς να θίγουν τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του 

νομισματικού συστήματος (ΠίΣ) . Επίσης δεν επιβάλλουν καμμιά 

απολύτως δέσμευση στα Κ-Μ. ‘Ετσι ο "μηχανισμός συναλλάγματος* 

του ΕΝΙ (διακύμανσης των νομισμάτων) εξακολουθεί να αποτελεί 

διακυβεονητική ρύθμιση. Μόνο οι κυβερνήσεις των Κ-Μ (και ειδι

κότερα οι Κεντρικές Τράπεζες) μπορούν να αποφασίζουν την συμμέτοχε 

ή un του νομίσματος της χώοας τους στους μηχανισμούς του ΕΝΙ. 

Ουσιαστικά,με την ενιαίο πράξη,κατοχυοώθηκε ο διακυβερνητικός 

χαρακτήρας του ΕΝΣ. Συνεπώς εάν η δραχμή θα συμμττασχει ή όχι 

"στο μηχανισμό διακύμανσης* του ΕΝΙ αποτελεί αποκλειστική επιλογή 

της Ελληνικής Κυβέρνησης χαι μόνο.

Επισημαίνεται ότι για να υπάοξει οποιαδήποτε νέα μεταρ

ρύθμιση στο DC ,αυτή θα πρέπει να γίνει με αναθεώοηση της Συν

θήκης (απαιτείται δηλαδή ομοβωνία όλων των κρατών-μελών) . Πρέπει 

να τονισθεί επίσης ότι ο στόχος της "οικονομικής ενοποίησης" 

έχει ευούτεοο χαρακτήρα και όχι απλώς νομισματικό, γιατί εμ

περιέχει την έννοια των σύγκλισης/συνοχή.ς των οικονομιών.

Ιδιαίτεο: επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η .πρόβλεψη

σημαντικών διατάξεων στην ενιαία πράξη για την επέκταση της 

δράσης της Κοινότητας με την ανάπτυξη πολιτικών στους τομείς 

της κοινωνικής πολιτικής (uc στόχο την βελτίωση του “εργασιακού 

χώοου* και την “προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων*} 

της έρευνας και τεχνολογίας (με στόχο την βελτίωση των τεχνολογικών 

βάσεων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης

της διεθνούς ανταγωνιστ ικότητάς της) και του περιβάλλοντος 

(με στόχο την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος) .

Εξάλλου για την Ελλάδα έχει επίσης σημασία ότι εξοσαα- 

λίσθηκε το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) για την διασφάλιση 

ζωτικών εθνικών συμωεοόντων με την διατήρηση της αρχής της 

ομοφωνίας για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων (π.χ. ένταξη νέου 

μέλους! . Επιπλέον,σε γενικότερο επίπεδο, ο λεγόμενος 

"Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου* δεν θίγεται καθόλου από τις 

διατάξεις της ενιαίας ποα.ξ-·~ 'Ετσι,-αν και σε-ορισμένους - 

σημαντικούς τομείς καθιερώθηκε η λήψη πττηΦήπη ι με πλχιοψηφία, 

δτα-ν μια χώρα θεωρεί ότι θίγονται ζωτικά της συμωέοοντε μποοεί 

να αποτρέΨει τη λήψη απόφασης. Ανεξάρτητα όμως από τη δυνα

τότητα αυτή, n καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας τ ια ορισμένα 

θέματα της «^τεοικής αγοοάς δεν είναι τόσο σημαντική όσο 

φαίνεται δεδομένου ότι υπάρχουν οι αρνητικές πλειοψποίες 

(blocking ainorltie*) για την ^βτοχύοωση—των- εθνικών-σαμοεοόντών.

Σχετικά «ε τις "διατάξεις τια την ΕυοωπαΓχή Γυνεογασία 

στο Γχδιο της εξωτερικής πολιτικής·, οι ρυθμίσεις που υιοθετή

θηκαν στην Cvtr.iT. nπόση θεσμοθετούν στην ουσία τις διαδικασίες 

που ισχύοον μέχρι σήμερα. Δεν υιοθετήθηκε καμμία νέα ρύθμιση 

που κινδυνεύει να περιορίσει τις δυνατότητες άσκησης ανεξάρτη

της εΕωτεοικής πλιτικής. Αντίθετα, θεσμοθετήθηκε η ομοφωνία 

στην διαμόρφωση κοινών θέσεων π οποία μέχρι σήμεοα ίσχυε μόνον 

άτυπα..
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ΙϊΕΤικϋ cTiLoruBiivcio-i ότι στο noootuio της Ενιαίας ΟοΛ£ης 

σ\πιπεοιλή«·»ί>πκε ίτιετά nnc πρόταση της Ελλάόας) π ’ewoio της αλ

ληλεγγύης* ως αρχής -ποιτ.ποόπχ ι να 6itnxi την συιιπεοι«οοά της 

ΚοινΟτητΛΓ σ'όλα τα εηίηεόα..

Λόήνα ^ . V*'.

I 2.JLJL.L-C___K-S Κ..Ρ r

"Κΰοωση £νιαίας Ευρωπαϊκής Ποάξης και σχετικών 

όηλώοεων που πεοιλαιιβάνονται ornv Τελική Ποά£Γ“·

Τιρθρο ηρώτο

Κυρώνονται και έχσυν την ισχύ που οοίξει το άοθοο 26 

tuxc . 1 τον Ευντάγυατος η "£νιαία Ευρωπαϊκή Πράξη* και 

οι σχετικές Δηλώσεις που πεοιλααΒάνονται στην *7ελική 

ράξη* ηον,· υηογραφπκον στο Λουξευ&οϋογο και στη 

Χάγη στις 1? ΟεΒοουαρίου 1986 και στις 26 οε&οουαοίου 

1986 αντίστοιχα, ιιεταξϋ του Βασιλείου του Βελγίου, του 

Βασιλείου της Δανίας, της Ουοσπονόιακής Δηαοκοατίας της 

Γεραανίας, της Ελληνικής Δηιιοχοατίας, του Βασιλείου της 

Ισπανίας, της Γαλλικής Δηαοκοατίας, της Ιολανόίας, της 

Ιταλικής Δηαοκοατίας , του Μεγάλου Δουκάτου του ΛουξευΕ-οϋργου. 

του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Βοοτογαλικής Δηυοκοατίας 

και.του Ηνωαενου Βασιλείου της Μεγάλης Βοετανίας και 

Βόρειας Ιολανόίας, των οποίων τα κείαενα σε ποωτότυηο στην 

ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής :


