
' τ0 σχέδιο νόμου «χύρωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργα
σίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 
Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας 
αυνεπεία της προσχωρήαεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 
Κοινότητα».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Λόγω της προσώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊ
κές Κοινότητες την 1η Ιανουάριου 1981 xat δεδομένης της συμφωνίας 
ε'ταςύ της ΕΟΚ και της Γιουγκοσλαβίας η οποία υπογράφτηκε στο 
δελιγράδι στις 2 Απρλίου 1980, υπήρξε η ανάγκη σύνταξης πρωτο- 
χόλλου, στο οποίο θα καθορίζονται με κοινή συμφωνία οι προσαρμογές 
x3i τα μεταβατικά μέτρα.

Με το πρωτόκολλο η Ελληνική Δημοκρατία καθίσταται συμβαλλό
μενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΚ - Γιουγκοσλαβίας.

Πρόκειται για συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας 
με την Κοινότητα, απεριόριστης χρονικής διάρκειας. Αντικείμενο της 
τυαφωνίας είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Γιουγκοσ- 
«αβίας, η οποία είναι υπανάπτυκτη χώρα (ΤΙΤΛΟΣ 1). Η συνεργασία 
αυτή έχει ένα γενικότερο χαρακτήρα και καλύπτει τους ακόλουθους 
τομείς: βιομηχανικό, γεωργικό, ενέργεια, τουρισμό, μεταφορές, περι- 
όάλλον και αλιεία (άρθρα 2-13). θεσπίζεται επίσης η χρηματοδοτική 
r-ινεργασία. Με πρωτόκολλο που είναι προσαρτημένο στη συμφωνία 
(πρωτόκολλο 2, άρθρα 1-12), καθορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
επενδύσεων θα δανειοδοτήσει τη Γιουγκοσλαβία με 200 εκ. ΕΛΜ για 
5 χοόνια.

Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών ΤΙΤΛΟΣ II, άρθρο 14, 
αντικείμενο της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη των συναλλαγών μεταξύ 
των δύο συμβαλλομένων μερών, λαμβανομένων υπόψη xat των αντι
στοίχων αναπτυξιακών επιπέδων, άρα και της ανάγκης προώθησης 
των γιουγκοσλαβικών εξαγωγών προς την Κοινότητα.

Ειδικότερα για το βιομηχανικό τομέα (άρθρα 15-20) εκτός των 
τνιχωτέρων ρυθμίσεων βάσει των οποίων παρέχεται η ελεύθερη και 
ττιλής εισαγωγή των βιομηχανικών προϊόντων της Γιουγκοσλαβίας 
στην Κοινότητα, εγκαθιδρύεται σύστημα δασμολογικών κοινοτικών 
τ τόσων για 29 ευαίσθητα προϊόντα (λιπάσματα, κυτταρίνη, παπούτσια, 
σωλήνες εκ χαλκού, σιδηρουργικά, υαλουργικά). Δηλαδή η εισαγωγή 
των ευαίσθητων αυτών προϊότων θα διενεργείται ατελώς και μέχρις 
ιςσνιλησιως της ετήσιας οροφής που καθορίζετοιι για χάθ ένα από 
ππά. Με την εξάντληση των οροφών θα επανεισπράττονται οι κανόνι- 
** δασμοί του ΚΕΑ.
~ Επίσης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά η συμφωνία αυτοπε- 
μοασμού εξαγωγών στην ΕΟΚ των γιουγκοσλαβικών κλωστοϋφα
ντουργικών προϊόντων, στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας AMF που 
<-/}■ συνάψει η Κοινότητα με τη Γιουγκοσλαβία. Στον γεωργικό τομέα 
'ϊρθρα 21-40) παρέχονται στη Γιουγκοσλαβία πλεονεκτήματα για τις 
ιςτ-τωγές προϊόντων που την ενδιαφέρουν άμεσα, όπως το βόειο κρέας 
*3: καπνά.

Η ΕΟΚ παραχώρησε στη Γ ιουγκοσλαβία κοινοτική ετήσια δασμολο- 
Τ*η ποσόστωση 5.420 εχατόλπρα για την εισαγωγή στην ΕΟΚ 
—‘•τβόβιτσας με δασμό μειωμένο κατά 75%. Δηλαδή με την εξάντληση 

ποσόστωσης μέχρι τέλους του ημερολογιακού έτους θα εισπρόιττε- 
•'1ί ο κανονικός δασμός του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου.

Επίσης παραχώρηση έγινε για την εισαγωγή ετησίως 1.500 τόννων 
■^^ινών μακεδονικού τύπου με δασμό μειωμένο κατά 50%.

Τέλος η Γιουγκοσλαβία θα μπορεί να εξάγει κάθε μήνα 2.900 
•ιννους baby beef στην Κοινότητα, και με σημαντική μείωση της 
ϊντισταθμιστικής εισφοράς από αυτό που αρχικά εποόκειτο να παραχω
ρεί η Κοινότητα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σχετικά με την ελεύθερη ζώνη που δημιουργήθηκε από τις συμφω
νίες που υπογράφτηκαν στο OSIMO (ΤΙΤΛΟΣ III, άρθρα 41-43) 
προβλέπεται διατήρηση του καθεστώτος το οποίο καθορίστηκε σε διμε
ρές επίπεδο μεταξύ Ιταλίας και Γιουγκοσλαβίας.

Στον τομέα της συνεργασίας εργατικού δυναμικού (ΤΙΤΛΟΣ IV, 
άρθρα 44-47). Στη συμφωνία προβλέπεται να εφαρμοσθεί η αρχή της 
μη διαχρίσεως για τους γιουγκοσλάβους που εργάζονται στα Κράτη 
- μέλη της ΕΟΚ. Το θέμα είναι μεγάλης σημασίας για την Γιουγκοσλα- 
βία, γιατί με τα εμβάσματα των γιουγχοσλάβων εργαζομένων στο 
εξωτερικό, καλύπτεται εν μέρει το έλλειμμα ισοζυγίου της χώρας (άδη
λοι πόροι).

ΤΙΤΛΟΣ V. Γενικές και τελικές διατάξεις (άρθρα 48-63). Συνιστά- 
ται ένα συμβούλιο συνεργασίας, το οποίο εν όψει της πραγματσποιή- 
σεως των σκοπών της συμφωνίας δύναται να λαμβάνει αποφάσεις 
υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 2 οι μεταβατικές 
ρυθμίσεις που θα περλαμβάνοντο στα πρωτόκολλα προσαρμογής θα 
καθόριζαν την μέθοδο εφαρμογής από τις μεσογειακές χώρες των 
παραχωρήσεων που έχει συμφωνήσει η Κοινότητα με την Ελλάδα.

Οι ρυθμίσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο προσαρμογής στη συμ
φωνία με τη Γ ιουγκοσλαβία αφορούν την προοδευτική κατάργηση των 
εισαγωγικών δασμών που ισχύουν για τα προϊόντα καταγωγής Γιου- 
γκοσλαβίας. Προβλέπεται προοδευτική κατάργηση, μέχρι 1 Ιανουά
ριου 1984. των χσηματιχών προκαταβολών που αφορούν τις εισαγω
γές προϊόντων θα εφαρμοσθούν μεταβατικοί ποσοστιχοί περιορισμοί. 
Πρέπει να τονισθεί ότι η μεταβατική περίοδος λήγει την 1.1.86 οπότε 
η Ελλάδα υποχοεούται να εφαρμόσει πλήρως την ανωτέρω συμφωνία 
σαν συμβαλλόμενο μέρος όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας συνεργασίας με
ταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας συνεπεία της προ
σχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγρ. 1 του 
Συντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστι
κής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας συνεπεία της 
προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπο- 
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 1 Απριλίου 1982, του οποίου το πρωτό
τυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:


