
r-Q σχέδιο νόμου «κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφω- 
■”νϊβς συνεργασίας ΕΟΚ - Ιορδανίας συνέπεια της προσχώρησης

της Ελληνικής Δημοκρατίας στην ΕΟΚ».

Ποοζ τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 12.12.80 υπογράφηκε το πρόσθετό πρωτόκολλο συμφωνίας 
-•υνεονασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας συνέπεια της προσχώρησης της 
σχληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΝΑΦΘΗΚΕ ΣΕ ΕΦΑΡ
ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 ΚΑΙ 120ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗ: 
ΕΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ σύμφωνα 
κε τις διατάξεις των οποίων τα μεταβατικά μέτρα και οι προσαρμο- 
vr; των συμφωνιών της ΕΟΚ με χώρες του Μασρέκ αποτελούν αντι- 
κειμενον πρωτοκόλλων που θα συναφθούν με τις αντισυμβαλλόμενες 
-/ώρες και θα επιαυναφθουν στις συμφωνίες αυτές.

Με το πρωτόκολλο προσαρμογής η Ελλάδα προσχωρεί στη συμ
φωνία ΕΟΚ — Ιορδανίας και αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως τις 
διατάξεις της μετά από μία περίοδο μεταβατικών ρυθμίσεων που λή- 
--ει την 1 Ιανουάριου 1986.

Ο σκοπός της συμφωνίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 είναι να 
τροαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε ό
λους τους τομείς για να συμβάλει στην οικονομική κοινωνική ανά
πτυξη της Ιορδανίας και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της χώρας 
αυτής και της ΕΟΚ. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την εφαρμο
γή διατάξεων και ενεργειών στον τομέα της οικονομικής, τεχνικής 
και χρηματοδοτικής συνεργασίας καθώς και στον τομέα των εμπορι
κών συναλλαγών.

Στον τίτλο I άρθρα 2 — 7 της συμφωνίας γίνεται αναφορά στους 
στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της οικονομικής τεχνικής και 
χρηματοδοτικής συνεργασίας.

Η πραγματοποίηση της συνεργασίας λαμβάνει υπόψη τις προτε
ραιότητες της Ιορδανίας στα προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης της 
παραγωγής και της οικονομικής υποδομής της, οι οποίες αποβλέ
πουν στη διαφοροποίηση και διάρθρωση της οικονομίας της.

Προβλέπεται η συμμετοχή της Κοινότητας και η οργάνωση επα
φών και συναντήσεων με υπεύθυνους για τη βιομηχανική και γεωργι
κή πολιτική των δύο μερών καθώς και επιχειρηματιών στα πλαίσια 
προγραμμάτων εκβιομηχάνισης και εκσυγχρονισμού του γεωργικού 
τομέα της χώρας αυτής. Επίσης προβλέπεται η συνεργασία στον το
μέα της επιστήμης της τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλ
λοντος με τη συμμετοχή των επιχειρηματιών της Κοινότητας στην 
αξιοποίηση των πόρων.

Η ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων και η ορθή εκτέλεση των 
συμβάσεων αποτελούν και αυτοί στόχους της συνεργασίας.

Το εξουσιοδοτημένο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις για την 
εφαρμογή της συνεργασίας στους διάφορους τομείς είναι το οριζόμενο 
στον τίτλο II! Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στα πλαίσια της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας ένα 
πρόσθετό πρωτόκολλο προβλέπει τη χρηματοδότηση δραστηριοτή
των 2πό την Κοινότητα ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοι
νωνική ανάπτυξη της Ιορδανίας. Η χρηματοδότηση αυτή λαμβάνει 
τη μορφή δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και δα
νείων με ειδικούς όρους ή μη επιστρεφόμενες ενισχύσεις από τους πό- 
r'-ιυς της ΕΟΚ.

Στον τίτλο II της συμφωνίας άρθρα 8 — 33 γίνεται αναφορά στις 
ρυθμίσεις στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών.

Με στόχους την προώθηση των συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η 
Ανάγκη εξισορροπηαης των εμπορικών ισοζυγίων μέσω της επιτά- 
χυνσις του ρυθμού αύξησης του εμπορίου της Ιορδανίας και της βελ
τίωσης των συνθηκών εισόδου των προϊόντων της στην αγορά της 
Κοινότητας.

Προς εφαρμογή του στόχου αυτού η συμφωνία προβλέπει προνο- 
9εαχές δασμολογικές μειώσεις στα γεωργικά προϊόντα που εισάγο- 
'τϊι στην Κοινότητα της τάξης του 40 — 80 % ενώ τα I ορδανικά βιο
μηχανικά προϊόντα απολαμβάνουν ακόμα πιο ευνοϊκό δασμολογικό 
'αθέατους που φθάνει ως την πλήρη απαλλαγή. Εξαίρεση αποτελούν 
''Ρ’-σμένα προϊόντα βαμβακιού, τα πετρελαιοειδή καθώς και ορισμένα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ορυκτά, όπου λογω της ευαισθησίας της Κοινοτικής αγοράς, εφαρμό
ζεται καθεστώς ποσοστώσεων και οροφών.

Η Ιορδανία αναλαμβάνει να παράσχει στην Κοινότητα στον τομέα 
των συναλλαγών καθεστώς όχι λιγώτερο ευνοϊκο από το καθεστώς 
του μάλλον ευνοουμένου κράτους εκτός σε περίπτωση που ιδρύσει τε- 
λωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με άλλα κράτη ή. 
εάν νεα φορολογικά μέτρα απαιτούνται για τις ανάγκες εκβιομηχάνι
σης και ανάπτυξης της χώρας.

Στον τίτλο I! τα άρθρα 29 — 33 αφορούν τις διατάξεις για τα μέ
τρα διασφόιλισης που μπορούν να λάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε 
περίπτωση σοβαρών διαταραχών σε τομείς της οικονομίας ή εάν 
υπαρχουν δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στον τίτλο III άρθρα 34 — 48 αναφέρεται η σύσταση θεσμικού ορ
γάνου της συμφωνίας «το Συμβούλιο Συνεργασίας» το οποίο έχει την 
αρμοδιότητα να λάβε·, αποφάσεις 'Ία την πραγματοποίηση των στό
χων που προβλέπονται στη συμφωνία. Το Συμβούλεο Συνεργασίας 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και των κρατών με
λών της και από αντιπροσώπους:

Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οι ρυθμίσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο προσαρμογής στη 

συμφωνία ΕΟΚ — Ιορδανίας αφορούν στην προοδευτική κατάργηση 
της διαφοράς μεταξύ δασμών που εφαρμόζονται από την Ελλάδα στα 
προϊόντα της Ιορδανίας και των προτιμησιακών δασμών της συμφω
νίας.

Επίσης ορίζεται η προοδευτική κατάργηση των ποσοτικών περιο
ρισμών για ορισμένα προϊόντα καθώς και η κατάργηση των υπο- 
χοεωτικών χρηματικών προκαταβολών για τις εισαγωγές από την 
Ιορδανία.

Δεδομένου ότι από 1.1.86 λήγουν οι μεταβατικές περίοδοι προ
σαρμογής που προβλέπει το πρωτόκολλο, η Ελλάδα υποχρεούται να 
εφαρμόσει πλήρως την ανωτέρω συμφωνία σαν συμβαλλόμενο μέρος.

Αθήνα. 9 Φεβρουάριου 1987 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΤ

Κύρωση Προσθέτου Πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Χασιμιτι- 
κου Βασιλείου της Ιορδανίας συνεπεία της προσχώρησης της Ελληνι
κής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

Αρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παοάγρ. 1 του 
Συντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Χασιμιτι- 
κού Βασλείου της Ιορδανίας συνεπεία της προσχώρησης της Ελληνι
κής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 
στις 12 Δεκεμβρίου 1980. του οποίου το πρωτότυπο κείμενο στην λ- 
ληνική γλώσσα έχει ως εξής:
Η ΑΤΤΟΤ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ 0 ΒΑΣΙΛΕΕΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ.
Η ΑΪΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Η ΑΤΤΟΤ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΤΞ ΤΟΤ ΛΟΤ- 
ΞΕΜΒΟΤΡΓΟΤ,


