
στ ο σχέδιο νομού ιΚυρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της 
Συμφωνίας Συνεργασίας E.G.K. ■ Συρίας συνέπεια της προσχώ
ρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ε.Ο.Κ.»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 12.3.82 υπογράφτηκε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμ
φωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας συνεπεία της 
προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
των άρθρων 118 και 120 της ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
των οποίων «τα μεταβατικά μίτρα και οι προσαρμογές των συμ
φωνιών της Ε.Ο.Κ. με χώρες Μασρέκ αποτελούν αντικείμενα πρω
τοκόλλων που θο συναφθούν με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες και 
θα επιουναφθούν στις συμφωνίες αυτές».

Με το Πρωτόκολλο Προσαρμογής η Ελλάδα προσχωρεί στη 
Συμφωνία Ε.Ο.Κ.-Συρίας και αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως 
τις διατάξεις της μετά από μία περίοδο μεταβατικών ρυθμίσεων 
που λήγει την 1η Ιανουαρίου 19Θ6.

Ο σκοπός της Συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, είναι 
να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
σε όλους τους τομείς γιο να συμβάλει στην οικονομική και κοινω
νική ανάπτυξη της Συρίας και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της 
χώρας αυτής και της Ε.Ο.Κ. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με 
την εφαρμογή διατάξεων και ενεργειών στον τομέα της οικονο
μικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας καθώς και στον 
τομέα των εμπορικών 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 προ
τεραιότητες της Συρίας στα προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης 
της παραγωγής και της οικονομικής υποδομής της, οι οποίες α
ποβλέπουν στη διαφοροποίηση και διάρθρωση της οικονομίας της.

Προβλέπεται η συμμετοχή της Κοινότητας και η οργάνωση ε
παφών και συναντήσεων με υπεύθυνους για τη βιομηχανική και 
γεωργική πολιτική των δύο μερών καθώς και επιχειρηματιών στο 
πλαίσια προγραμμάτων εκβιομηχάνισης και εκσυγχρονισμού του 
γεωργικού τομέα της χώρας αυτής. Επίσης προβλέπεται η συνερ
γασία στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της προ
στασίας του περιβάλλοντος 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 γιο την 
εφαρμογή της συνεργασίας στους διάφορους τομείς είναι το ο
ριζόμενο στον Τίτλο III Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στα πλαίσιά της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας έ
να πρόσθετο πρωτόκολλο προβλέπει τη χρηματοδότηση δραστη
ριοτήτων από την Κοινότητα, ώστε να συμβάλλει στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της Συρίας. Η χρηματοδότηση αυτή λαμ
βάνει τη μορφή δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
και δανείων με ειδικούς όρους ή μη επιστρεφόμενες ενισχύσεις 
από τους πόρους της Ε.Ο.Κ.

Στον Τίτλο II της Συμφωνίας άρθρα 8-34 γίνεται αναφορά στις 
ρυθμίσεις στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών.

Με στόχους την προώθηση των συναλλαγών λαμβάνεται υπό
ψη η ανάγκη εξισορρόπησης των εμπορικών ισοζυγίων μέσω της 
επιτάχυνσης του ρυθμού αύξησης του εμπορίου της Συρίας και 
της βελτίωσης των συνθηκών εισόδου των προϊόντων της στην 
αγορά της Κοινότητας.

Προς εφαρμογή του στόχου αυτού η συμφωνία προβλέπει προ
νομιακές δασμολογικές μειώσεις στα γεωργικά προϊόντα που ει- 
σάγονται στην Κοινότητα της τάξης του 40-80%, ενώ τα συριακά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ βιομηχανικά προϊόντα απολαμβάνουν ακόμη πιο ευνοϊκά δασμο
λογικό καθεστώς που φθάνει ως την πλήρη απαλλαγή. Εξαίρεση 
αποτελούν τα πετρελαιοειδή καθώς και ορισμένα ορυκτά, 6nou, 
λόγω της ευαισθησίας της Κοινοτικής αγοράς, εφαρμόζεται κα
θεστώς ποσοστώσεων και οροφών.

Η Συρία αναλαμβάνει να παράσχει στην Κοινότητα στον τομέα 
των συναλλαγών καθεστώς όχι λιγότερο ευνοϊκό από το καθεστώς 
του μάλλον ευνοουμένου κράτους, εκτός σε περίπτωση που ιδρύ
σει τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με άλλα 
κράτη ή, εάν νέα φορολογικά μέτρα απαιτούνται για τις ανάγκες 
εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης της Χώρας.

Στον Τίτλο II τα άρθρα 30-34 αφορούν τις διατάξεις για τα μέ
τρα διασφάλισης που μπορούν να λάβουν τα συμβαλλόμενα μέ
ρη σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών σε τομείς της οικονομίας 
ή, εάν υπάρχουν δυσχέρειες, στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στον Τίτλο III άρθρα 35-49 αναφέρεται η σύσταση θεσμικού ορ
γάνου της Συμφωνίας - το Συμβούλιο Συνεργασίας - το οποίο έ
χει την αρμοδιότητα να λάβει αποφάσεις για την πραγματοποίηση 
των στόχων που προβλέπονται στη Συμφωνία. Το Συμβούλιο Συ
νεργασίας απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και 
των Κρατών Μελών της και από αντιπροσώπους της Συρίας. Οι 
αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Οι ρυθμίσεις που προβλέπει το Πρωτόκολλο προσαρμογής στη 
Συμφωνία μεταξύ δασμών που εφαρμόζονται από την Ελλάδα στα 
προϊόντα της Συρίας και των προτιμησιακών δασμών της συμ
φωνίας.

Επίσης, ορίζεται η προοδευτική κατάργηση των ποσοτικών πε
ριορισμών για ορισμένα προϊόντα καθώς και η κατάργηση των υ
ποχρεωτικών χρηματικών καταβολών για τις εισαγωγές από τη 
Συρία.

Δεδομένου ότι από 1.1.86 λήγουν οι μεταβατικές περίοδοι προ
σαρμογής που προβλέπει το πρωτόκολλο, η Ελλάδα υποχρεού- 
ται να εφαρμόσει πλήρως την ανωτέρω Συμφωνία σαν συμβαλλό
μενο μέρος.

θέτοντες υπόψη σας το σχέδιο αυτό του νόμου, παρακαλούμε 
όπως εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1990 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρο- 
τίος της Συρίας, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δη
μοκρατίας στην Κοινότητα

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας συνεργασίας μετα
ξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δη
μοκρατίας της Συρίας, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής 
Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 
στις 11 Μαρτίου 1982 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην 
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:


