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δος εί: τήν Ευρωπαϊκήν < Κ::ο- 
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Χάλυβος».

Πού·; 7ή>· Βονλ,
Διά τοϋ τταρόντος σχεδίου

ρωσιν ή ύπογραφεΐσα στήν Αθήνα τήν 28η Μαΐου 19/9 
Συνθήκη μεταξύ άφ’ ενός τής Ελλάδος καί άφ’ έτέρυυ των 
εννέα χωρών - μελών. τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας (ΕΟΚ), καί τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας ’Ατομικής 
Ένεργείας (ΕΥΡΑΤΟ.Μ), «περί προσχωρήσεως τής χώρας 
μας στις δύο αύτές Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Επίσης υποβάλλεται προς κύρωσιν ή συμφωνία ή καταρ- 
τισθεΐσα διά τής αποδοχής δυνάμει τής άπό 24 Μαΐου 1979 
άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
τής άπό 12 Ιουνίου 1975 αΐτήσεως τής Ελλάδας για τήν 
προσχώρησή της στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα ’Άνθρακας 
καί Χάλυβας (ΕΚΛΧ).

Μετά τών Πράξεων αυτών υποβάλλεται πρός κύρωσιν 
καί ή προσηρτημένη Πράξη ή σχετική πρός τούς όρους τής 
προσχωρήσεως καί τάς προσαρμογές τών Συνθηκών, μετά τών 
προσηρτημένων πρωτοκόλλων, παραρτημάτων, πινάκων, 
δηλώσεων καί άλλων σχετικών έγγράφων.

Τά άνωτέρω κείμενα είναι συντεταγμένα εις τήν αγγλικήν, 
γαλλικήν, γερμανικήν, δανικήν, ελληνικήν, ιρλανδικήν, 
ιταλικήν καί ολλανδικήν γλώσσαν πού έχουν τήν αυτήν 
ΐσχύν.

Εις τάς κυρουμένας πράξεις επισυνάπτονται τά κείμενα 
τών συνθηκών μέ τις όποιες ίδρύθησαν ή Ευρωπαϊκή Οικο
νομική Κοινότης καί ή Ευρωπαϊκή Κοινότης ’Ατομικής 
Ένεργείας, στις όποιες προσχωρούμε, όπως αύτές έχουν 
τροποποιηθή μέχρι σήμερα σέ αυθεντική μετάφραση στήν 
ελληνική γλώσσα. Για τή συνθήκη ΕΚΑΧ, αυθεντικό κεί
μενο είναι τό συντεταγμένο στή γαλλική γλώσσα.

Αί ώς άνω συνθήκαι καί συμφωνίαι προσχωρήσεως της 
Xοόρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, γιά νά τεθούν έν 
ίσχύι, πρέπει σύμφωνα μέ τό άρθρο 2S τοϋ Συντάγματος, νά 
επικυρωθούν διά Νόμου, οπότε καί θά αποτελόσουν άναπό- 
σπαστον μέρος τοϋ εσωτερικού Ελληνικού δικαίου καί δή 
ηυξημένης δυνάμεως, έναντι πάσης αντιθέτου διατάξεως 
νόμου. Εις τήν κύρωοιν ταύτην άποσκοπεΐ τό άρθρον 1 τοϋ 
σχεδίου. Ή διάκρισις τοϋ άρθρου εις δύο εδάφια, (ΰπό στοι
χεία α' καί β'), ήτο αναγκαία λόγω τής διαφόρου τυπικής 
μορφής τής συμφωνίας προκειμένου περί τής προσχωρήσεούς 
μας εις τήν Κοινότητα Άνθρακος καί Χάλυβος.

Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου παρέχεται έξουσιοδότησις, 
σύμφωνα μέ τό άρθρον 43 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος, διά τήν 
έκόοσιν κανονιστικών Διαταγμάτων, πρός ρύθμισιν τών 
θεμάτων τά όποια άναφέρονται περαιτέρω είς τό ίδιον άρ
θρον, έν γενικώ πλαισίω. Πρόκειται περί τής ρυθμίσεως ού 
μόνον τών όρων, τών προϋποθέσεων καί διαδικασιών, αλλά 
και παντός άλλου θέματος τό όποιον είναι αναγκαίου διά τήν 
εφαρμογήν έν Έλλάδι τών πράξεων αΐτινες έχουν έκδοθή ή 
θά έκδοθοΰν μέχρι τής 1ης ’Ιανουάριου 1981, ΰπό τών οικείων 
οργάνων τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις όποιες πεοσ- 
χωρει ήδη καί ή Ελλάς. Αί έν λόγω πράξεις δεσμεύουν, 
κατά περίπτωσιν καί τήν Χώρα μας, σύμφωνα μέ τό περιε
χόμενο τών κυρουμένων συνθηκών. Πρόδηλος, όθεν, άνα- 
κύπτει ή άνάγκη όπως διαμορφωθή άναλόγως τό εσωτερικόν 
ήμών δίκαιον διά τής δημιουργίας τών καταλλήλων συνθηκών 
άπροσκόπτου έφαρμογης τούτων καί είδικώτερον διά τής 
προσαρμογής τών άντιστοίχων Ελληνικών θεσμών πρός 
τούς οικείους κανόνας τοϋ κοινοτικοϋ δικαίου.

Έν τή ρυθμίσει τών θεμάτων τούτων οίκοθε·; νοείται, 
όρίζεται όμως καί ρητώς εις τό άρθρον τούτο, ότι, ώς γενικαί

άρχαί καί κατευθύνσεις δέον νά τηρούνται αί τοιαϋται τή 
νομοθεσίας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δοθεντος άλλω 
τε. οτι ή ο/.η έν προκειμενω προσπάθεια δέν αποβλέπει εί 
■j./j.'j τι, εί μη, είς την ευθυγράμμισ.ν τοϋ εσωτερικού ήμών 
δικαίου πρός τό άντίστοιχον κοινοτικόν, έφ’ ω καί προ- 
βλέπεται διά τοϋ ίδιου" άρθρου καί ή ρύθμισις κατά τον 
αυτόν τύπον (δηλ. διά Προεδρικών Διαταγμάτων) τών άνα- 
γκαίων θεμάτων διά τήν εφαρμογήν τών μεταβατικών διατά- 
.εων τής πράξεως προσχωρήσεως στις Εύρωπαϊκές Κοινό
τητες. _1ια τήν συντελεσιν της όλης ώς άνω εργασίας τάσ
σεται ρητώς υπό τοϋ ίδιου άρθρου άποκλειστική προθεσμία 
μέχρι τε/.υυς τοϋ έτους 1381, ήτοι έν έτος μετά την ημερο
μηνίαν απο τής οποίας θά συμμετέχη ένεργώς καί ή Χώρα 
μας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες, τών οποίων τά όργανα, 
εφεςης, θα εκπροσωπούν καί την Ελλάδα καί οί άποφασεις 
των θά λαμβάνωνται μέ τήν ψήφον καί τοϋ Έλληνος ’Αν
τιπροσώπου - με/.ους τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ή ένημέρωσις 
τής Βουλής έπί τής έξελίςεως τών κοινοτικών ύποθέσεων 
ητις θα συντελήται διά της υποβολής ύπό τής Κυβερνήσεως 
εις αυτήν σχετικής έκθέσ-ως πρό τού πέρατος έκαστης ετή
σιας συνόδου . 1 ο άρθρον περιωρίσθη είς τήν θέσπισιν μόνον 
της διατάξεως ταύτης διότι τά αναγόμενα είς τά τής διαδι
κασίας και τα λοιπά θέματα πού σχετίζονται πρός την ένη- 
μέρωσιν ταύτην τοϋ Νομοθετικού σώματος, αναγόμενα^ εις 
την λειτουργίαν τούτου, έμπίπτυυν είς τήν ύλην τοϋ κανο
νισμού τής Βουλής οστις καί δέον όπως προβ/,έφη σχετικώς.

Τέλος εις τό άρθρον 4 ορίζονται τά τών επισήμων γλωσ
σών εις τάς όποιας συντάσσονται τά κείμενα τών κυρουμένων 
συνθηκών καί τών προσηρτημένων είς αύτας λοιπών πράςεων.

Είς τά άνωτέρω έν γενικαΐς γραμμαΐς άναφέρονται αί 
διατάςεις τοϋ υποβαλλομενου είς την 'Εθνικήν Αντιπροσω
πείαν σχεδίου Νόμου, διά τήν ψήφισιν τοϋ οποίου έχομεν 
την τιμήν νά παρακαΛέσωμεν.

"Οσον αφορά είδικώτερα είς τάς κυρουμένας Συνθήκας θά 
ήδ'ύνατο να παρατεθούν τα άκόλ.ουθα :

Ή χοόρα μας άποτελεϊ ήδη συνδεδεμένο μέλος τής Εύρω- 
παϊκης υικονομικής Κοινότητας άπό τής 1ης Ιανουάριου 
Ιθοά, όταν άρχισε η λειτουργία τής Συμφωνίας Συνδέσεως 
τής Ελλάδος μετά της Κύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, 
που ύπεγράφη στήν Αθήνα τήν θη Ιουλίου labl.

Τήν 12 Ιουνίου 1975 ό Πρωθυπουργός κ.Κ. Καραμανλής, 
μέ επιστολή του πρός τον Ιΐρόεδρο τοϋ Συμβουλίου των 
' Υπουργών τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων έζήτησε νά κατα- 
στή ή ϊιελ,λάς μέλος καί τών τριών Κοινοτήτων σύμφωνα με 
τό άρθρο 98 τής συνθήκης τών Ιίαρισίων περί ίδρυσεως τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος καί Χάλυβος, τό άρθρο 
23/ τής Συνθήκης τής Ρώμης περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος καί τό άρθρο 2υ5 τής Συνθήκης 
περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος ’Ατομικής 
Ένεργείας.

Τό Συμβούλιο τών Υπουργών τών Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων άπεδέχθη τήν αίτηση τής Ελλάδος καί τήν 27 Ιου
λίου 1976, άρχισαν έπισήμως οί διαπραγματεύσεις.

Ή προσχώρηση τής 'Ελλάδος στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες 
αποτελεί άποφασιστικό σταθμό στήν ιστορία τής χώρας μας 
καί τήν ολοκλήρωση καί δικαίωση τής Εύρωπαϊκής πολιτι
κής πού έχάραξε πρό εικοσαετίας, ή τότε Ελληνική Κυβέρ
νηση, ύπό Πρωθυπουργό καί πάλιν τόν κ. Κ. Καραμανλή.

’Αμέσως μετά τό τέλος τοϋ δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ
μου, εκδηλώθηκε ή πολιτική βούληση καί άρχισαν νά δια
μορφώνονται τά πρώτα σχέδια γιά τήν ευρωπαϊκή ενοποίηση, 
μέ τή θεμελίωση πρώτα τής Οικονομικής ένοποιήσεως.

Οί Εύρωπαϊκοί λαοί καί ή πολιτική ηγεσία τής Δυτικής 
Εύρώπης κατενόησαν ότι μόνο ή Εύρωπαϊκή οικονομική 
ενοποίηση μέ τή δημιουργία τής μεγάλης Εύρωπαϊκής 
Κοινής ’Αγοράς, θά δημιουργούσε τά πλαίσια γιά τήν έξα- 
σφάλ.ιση τής οικονομικής σταθερότητος, γιά τήν οικονομική
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πρόοδο^ και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου τών Εύρωπαϊ- 
κών λαών πού είναι οI αναγκαίο1, παράγοντες γιά τή σταθερο
ποίηση τής ειρήνης καί τής δημοκρατίας καί για τη διαφύλαξη 
τής ελευθερίας καί τής ανεξαρτησίας των Ευρωπαϊκών χω
ρών. Κατενόησαν ότι μέ την επίτευξη τών στόχων αυτών 
δημιουργοϋνται τά στέρεα θεμέλια καί για την προοδευτική 
οικοδόμηση τής πολιτικής ένοποιήσεως τής Ευρώπης.

Παρά τις πρώτες δυσκολίες πού στην αρχή άντιμετωπί- 
σθηκαν, έξη Εΰροιπαϊκές χώρες, ή Γαλλία, ή 'Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία τής Γερμανίας, ή’Ιταλία, το Βέλγιο, τό Λουξεμ
βούργο καί ή 'Ολλανδία ίδρυσαν τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακος καί Χάλυβος μέ τή Συνθήκη τών Παρισίων τής 
18ης ’Απριλίου 1951 καί κατόπιν τήν Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα ’Ατομικής ’Ενέρ
γειας, μέ τις Συνθήκες τής Ρώμης τής 25ης Μαρτίου 1957. 
Στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες προσχώρησαν τό 1972 τρεις 
ακόμη χώρες, ή Μ. Βρεταννία, ή ’Ιρλανδία καί ή Δανία.

Άπό τότε πού ίδρύθη ή πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότης, 
ή ιδέα τής Ευρωπαϊκής ένοποιήσεως κατακτά όλο καί περισ
σότερο τούς Εύρωπαΐκούς λαούς καί παρά τις άναπόφευκτες 
δυσχέρειες πού ύπάρχουν, έν τούτοις ή. ουσιαστική πρόοδος 
πού έχει σημειωθή στήν οικονομική ενοποίηση τής Εύρώπης 
αποτελεί σήμερα πραγματικό γεγονός. >

Παράλληλα, συντελεϊται βραδεία ίσως, αλλά σταθερή 
πρόοδος καί στήν πολιτική ενοποίηση τής Εύρώπης μέ τήν 
θεσμοποίηση τής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ τών χωρών 
μελών τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στά πλαίσια τοϋ 
Συμβουλίου τών Υπουργών, καθώζ καί τών περιοδικών 
συναντήσεων τών αρχηγών Κρατών κ -ιί Πρωθυπουργών τών 
Ευρωπαϊκών χωρών.

Ή Κυβέρνηση πιστεύει ότι ή έγκαιρη συμμετοχή τής 
'Ελλάδος στις διαδικασίες τής Ευρωπαϊκής ένοποιήσεως 
μαζί μέ τούς άλλους λαούς τής Δυτικής Εύρώπης, μέ τούς 
όποιους μας συνδέουν δεσμοί Ιστορικοί καί πολιτιστικοί, 
κοινοί σκοποί, κοινές επιδιώξεις καί κοινά συμφέροντα, 
εξασφαλίζει κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τά 
εθνικά συμφέροντα, γιατί θά έπιτρέψει στή χώρα μας νά 
συμμετέχει ισότιμα στήν διαμόρφωση τών οικονομικών καί 
πολιτικών αποφάσεων πού έπηρρεάζουν τό μέλλον τής 
χώρας μας καί τής Εύρώπης, αλλά καί ολοκλήρου τοϋ κόσμου.
Η συμμετοχή μας αυτή ισχυροποιεί διεθνώς τή θέση μας 

και ενισχύει τήν εθνική ανεξαρτησία μας, γιατί ή ισότιμη 
συμμετοχή στά όργανα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πού 
λαμβάνουν τις Κοινοτικές αποφάσεις, πολλαπλασιάζει τή 
δύναμη πού ώς μεμονωμένη χώρα θά είχαμε.

’Ακόμη μέ τήν έγκαιρη καί ισότιμη συμμετοχή μας δια
σφαλίζουμε αποτελεσματικά τούς δημοκρατικούς θεσμούς 
πού συνιστοϋν ούσιώδη στοιχεία γιά τήν συμμετοχή στις 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες.

’Εκτός όμως άπό τούς λόγους αυτούς ή ένταξή μας στις 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες επιβάλλεται καί γιά 
λόγους οικονομικούς.

Ό βασικός στόχος τής οικονομικής πολιτικής τής Κυβερ- 
νήσεως. δηλαδή ή ταχύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη τής 
χώρας, μπορεί νά έπιτευχθή μόνο μέσα στά πλαίσια τής εύρύ- 
τερης οικονομικής ένώσεως πού δημιουργεί ή Εύρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότης.

'Η συμμετοχή τής χώρας μας στή διαδικασία τής έξειδι- 
κεύσεως τής εργασίας καί τής ανακατανομής τών έργων πού 
συντελεϊται βαθμιαία μέσα στά πλαίσια τής μεγάλης καί 
ένιαίας Εύρωπαΐκής αγοράς καί ή εκμετάλλευση τών δυνα
τοτήτων πού άνοίγει ή μεγάλη αύτή αγορά, είναι ή κινητήρια 
δύναμη καί ό αποφασιστικός παράγων γιά τήν ' αύξηση τής 
παραγωγικότατος τής εργασίας, γιά τήν γρήγορη οικονομική 
άναπτυξη καί γιά τήν άνοδο τοΰ βιοτικού επιπέδου τοϋ 
λαού μας.

Έξ άλλου ή ένταξη στή Κοινή Αγορά θά διευκολύνει τήν 
εΐσαγωγή στή χώρα μας τής παραιτήτου υψηλής τεχνολογίας 
και τών άναγκαίων κεφαλαίων γιά παραγωγικές επενδύσεις.

Ή παραμονή μας έξω άπό τις διαδικασίες οικονομικής 
ένοποιήσεως τής Εύρώπης καί ή άπομόνωση τής Οικονομίας 
μας στά στενά πλαίσια τής Ελλάδος είναι βέβαιο ότι θά 
έχει άνασχετική επίδραση στήν οικονομική μας πρόοδο καί 
γι’ αυτό είναι έκτάκτως επικίνδυνη γιά τό μέλλον τής χώρας 
μας.

Κανείς δέν άμφισβητεΐ ότι ή εκβιομηχάνιση τής χώρας μας 
έπί υγιών βάσεων άποτελεΐ τήν άπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά τήν άνάπτυξη τής ελληνικής Οικονομίας καί γιά τή βελ
τίωση τοΰ έπιπέδου ζωής τοϋ λαού μας. ’Αλλά ή εκβιομη
χάνιση δέν μπορεί νά πραγματοποιηθή παρά μόνο μέ τήν 
δημιουργία άνταγωνιστικών βιομηχανιών πού νά βασίζον
ται σε ευνοϊκό μέγεθος παραγωγής πού μπορεί νά έπιτευχθή 
μόνο, όταν ή βιομηχανία έχει τις δυνατότητες νά διαθέτη 
τήν παραγωγή της σέ μιά μεγάλη άγορά. Καί τήν μεγάλη 
αύτή άγορά δέν μπορεί νά προσφέρουν τά περιορισμένα 
όρια τής Ελλάδος, άλλά μόνο ή Ευρωπαϊκή Κοινή ’Αγορά, 
όπως δέν μπορεί νά τήν προσφέρει στήν Ελλάδα, ύπό τούς 
ίδιους εξαιρετικά εύνοϊκούς όρους, καμμιά άλλη άγορά στον 
κόσμο.

Τό γεγονός ότι κατά παράδοση καί ύπό συνθήκας ελευθε
ρίας συναλλαγών καί όρων άνταγωνισμοϋ ή Ευρωπαϊκή 
Κοινή άγορά άποτελεΐ τήν κυρία διέξοδο γιά τις εξαγωγές μας, 
καθώς επίσης - καί οί πρόσφατες, εξελίξεις, στή σύνθεση τών. 
ελληνικών έξαγωγών προς τις χώρες τής Κοινής ’Αγοράς, 
πού άποτελοϋνται σήμερα κατά 60% περίπου άπό βιομηχα
νικά προϊόντα, ενώ κατά τό 1962, οί εξαγωγές τών ελληνικών 
βιομηχανικών προϊόντων ήσαν άνύπαρκτες, επιβεβαιώνουν 
τήν άλήθεια αύτή.

Μέ τήν ένταξη τής ελληνικής οικονομίας στή κοινοτική 
οικονομία ή διάθεση τής έλληνικής βιομηχανικής παραγωγής 
θά είναι δυνατή ύπό εύνοϊκούς όρους μέσα στά πλαίσια τοΰ 
προτιμησιακοϋ καθεστώτος πού δημιουργεΐται στήν Εύρω- 
παϊκή Κοινή Άγορά μέ τήν κατάργηση τών δασμών καί 
όλων τών άλλων έμποδίων καί τών μέτρων ισοδυνάμου άπο- 
τελέσματος στη κυκλοφορία τών βιομηχανικών προϊόντων.

Ή άνάπτυξη άνταγωνιστικής βιομηχανίας στά περιφε
ρειακά κέντρα τής χώρας γιά τήν οποία δημιουργοϋνται οί 
προϋποθέσεις μέ τήν ένταξη στήν Ευρωπαϊκή Κοινή Άγορά, 
θά προσφέρει νέες ευκαιρίες άπασχολήσεως στούς "Ελληνες 
εργαζομένους καί θά συμβάλλει στήν άπορρόφηση τοϋ πλεονά- 
ζοντος έργατικοϋ δυναμικού τής ύπαίθρου, πού άπελευθερώ- 
νεται άπό τήν τεχνολογική πρόοδο στή γεωργία πού άποτελεΐ 
προϋπόθεση γιά τήν αύξηση τής παραγωγικότατος σ’ αύτή 
καί γιά τήν άνοδο τού βιοτικού έπιπέδου τών άγροτών μας.

Μέ τις διαδικασίες αύτές θά περιορισθή ή μετανάστευση 
καί ή μετακίνηση τοϋ άνθρωπίνου δυναμικού άπό τήν ύπαιθρο 
στις, πόλεις καί βαθμιαία θά δημιουργηθοϋν οί προϋποθέσεις 
γιά τή έξομοίωση τών συνθηκών διαβιώσεως. άπασχ ολήσεως 
καί άμοιβής τών έ/λήνων εργαζομένων πρός τούς συναδέλ
φους τους, τών άλλων χωρών τής Δυτικής Εύρώπης.

Έξ άλλου μέ τήν προσχώρησή μας στήν Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Άνθρακος καί Χάλυβος καί ή ελληνική Χαλυ
βουργία, γιά τήν όποια δέν ίσχυε ή Συμφωνία Συνδέσεως, 
εντάσσεται καί αύτή εις τήν Εύρωπαϊκή Χαλυβουργία, πρά
γμα πού θά τής δώσει τήν δυνατότητα ν’ άντιμετωπίσει τήν 
μελλοντική της άνάπτυξη έπί υγιών βάσεων καί μέσα στά 
προστατευτικά πλαίσια πού δημιουργεί ή Εύρωπαϊκή Κοινό- 
της Άνθρακος καί Χάλυβος γιά τήν χαλυβουργία τών Ευρω
παϊκών χωρών.

Άλλά τό σημαντικώτερο είναι ότι ή προσχώρησή μας 
στήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα εξασφαλίζει τήν 
οργανική καί ισότιμη ένταξη τής έλληνικής γεωργίας στή 
κοινή άγροτική πολιτικής της Κοινότητος. πού δημι
ουργεί ειδικό προνομιακό καθεστώς γιά τήν διάθεση τής 
κοινοτικής άγροτικής παραγωγής μέσα στόν ενιαίο χώρο 
τών 260 εκατομμυρίων κατοίκων υψηλού εισοδήματος πού 
είναι μεγάλοι καταναλωταί άγροτικών προϊόντων καί μάλιστα 
εκείνων πού ταιριάζουν πρός τις δυνατότητες τής έλληνικής 
γεωργίας.
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'Η κοινή αγροτική πο/.ιτική έκτο: άπό τις τεράστιες 
δυνατότητες — οΰ δημιουργεί γιά τή διάθεση της άγροτικής 
μας παραγωγής στη μεγάλη αγορά της Εύρωπχϊκής Κοινό- 
τητος, έχει ώς στόχο νά εξασφαλίζει σταθερά υψηλό βιο
τικό επίπεδο στους αγρότες της Κοινότητος μέ την στήριξη 
υψηλών τιμών για τά αγροτικά προϊόντα. Οί υψηλές αυτές 
τιμές εξασφαλίζονται καί προστατεύονται μέ ειδικούς προ
στατευτικούς μηχανισμούς, άπό τον συναγωνισμό τοϋ έξον- 
τερτκοϋ. ά>.λά καί άπό την πτώση τών τιμών στό εσωτερικό, 
μέ παρεμβάσεις στην άγορά. στις περιπτώσεις μεγάλης κοινο
τικής παραγωγής καί ύπερπροσφορας.

’Ακόμη μέ την ένταξη τής ελληνικής γεωργίας στή κοινο
τική γεωργία, εξασφαλίζονται οικονομικοί οροί γιά τήν άνα- 
διάρθρωση τής άγροτικης παραγωγής καί γιά τήν αύξηση 
τής πχραγωγτκότητος στή γεωργία, δηλαδή γιά τήν αντι
μετώπιση τοϋ βασικού προβλήματος τής γεωργίας μας πού 
είναι ή αύξηση τοϋ κατά κεφαλήν εισοδήματος τών άπχσχο- 
λουμενων σ’ αυτόν.

Ή προσχώρησή μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες μέ τήν 
εφαρμογή άπό τής πρώτης ημέρας τών διατάξεων περί τοϋ 
δικαιώματος τής έγκαταστάσεως καί έλευθέρας παροχής 
υπηρεσιών, δημιουργεί γιά τούς έλληνες επιστήμονες καί 
ελεύθερους έπαγγελμχτίες, εϊδικούτερα γιά τούς νέους, τις 
προϋποθέσεις καί τις δυνατότητες ν’ αναπτύξουν τήν έπχγ- 
γελματική καί έπιστημονική τους δραστηριότητα, σ’ ένα 
ευρυτατο χώρο, πολιτιστικά συγγενή μέ τον δικό μας, σ’ 
ένα χώρο πού μέ τήν πρόοδο τής οικονομικής καί πολιτικής 
ένοποιήσεως θά δημιουργηθοϋν βαθμιαία ομοιόμορφες οικο
νομικές συνθήκες ζωής.

Τέλος ή έλευθέρα κυκλοφορία τών έργαζομένων εργατών 
καί υπαλλήλων, θά ίσχύσει γιά τούς έλληνες καί άντιστοίχως 
γιά τούς κοινοτικούς εργαζομένους, ύστερα όμως άπό μετα
βατική περίοδο έπτά ετών.

’Ιδιαίτερα θά πρέπει νά τονισθή ότι ή οικονομική ανάπτυξη 
τής χώρας μας θά ύποβοηθηθη συστηματικά, μέσα στά 
πλαίσια τής κοινής ’Αγοράς, μέ τήν εφαρμογή πολιτικής 
κινήτρων, μέ τή συμμετοχή τοϋ Περιφερειακού καί τοϋ 
Γεωργικού Ταμείου τής Κοινότητος πού θά δώσουν ιδιαίτερη 
ευθηση στην ανάπτυξη τής περιφερείας, ώστε νά έπετευχθή 
ή άποδοτική άπασχόληση, στήν ίδια τήν περιφέρεια, τοϋ 
πληθυσμού πού σήμερα έργάζεται άντιπαραγωγικά στή 
γεωργία.

Αυτή είναι ή σωστή καί ή υγιής πολιτική οικονομικής 
άναπτύςεως τής Κυβερνήσεως καί τήν έφαρμογή αυτής τής 
πολιτικής έξχσφχλίζει μόνο ή ένταξή μας στήν Ευρωπαϊ
κή Οικονομική Κοινότητα.

Οί διαπραγματεύσεις γιά τήν προσχώρησή μας στις Ευρω
παϊκές Κοινότητες ήσαν μακρές, γιατί έπρεπε ν’ άντιμετω- 
πισθοϋν πολύπλοκα θέματα καί νά έξχσφχλίσθοϋν οί μετα
βατικές ρυθμίσεις πού θά έπιτρέψουν τήν ομαλή προσαρ
μογή τής οικονομίας μας στό κοινοτικό καθεστώς.

τητος.

Το Κοινοτικο Δίκαιο πού άποτελοϋν οί ιδρυτικές συνθήκε:, 
όπως τροποποιήθηκαν καί συμπληρώθηκαν, καθώς καί τό 
παραγωγό δίκαιο πού άποτελεΐται άπό τούς Κανονισμούς, 
τις Αποφάσεις, Οδηγίες καί Συστάσεις πού έκδίδουν τά 
αρμόδια κοινοτικά όργανα, άποτελεΐται σήμερα άπό 27.000 
καί πλέον σελίδες.

τΗταν άπχρχίτητο νά γίνει έξέτχση τοϋ Κοινοτικού Δι
καίου καί σύγκριση μέ τό άντίστοιχο ελληνικό. Κατα τήν 
σύγκριση αύτή διαπιστώθηκαν οί διαφορές, συγκρούσεις r 
τά κενά πού παρουσιάζει τό ελληνικό δίκαιο, έν συγκρισε- 
πρός τό κοινοτικό καί έγινε ουσιαστική εκτίμηση τών 
δυνατοτήτων τής οικονομίας μας γιά τήν άμεση με την προσ 
χώρησή μας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες έφαρμογή το' 
κοινοτικού καθεστώτος σέ όλους τούς τομείς.

Ή έργχσίχ αύτή ήτο ούσιώδης γιά τον προσδιορισμό τώ' 
άνχγκχίων μεταβατικών ρυθμίσεων πού έπιδιώςαμε κατα τι. 
διαπραγματεύσεις μας καί γιά τις άπχρχίτητες προσχρμογέ: 
τών συνθηκών.

Οί μεταβατικές ρυθμίσεις καί παρεκκλίσεις άπό τό κοινο 
τικό καθεστώς πού συμφωνήθηκαν μέ τήν Κοινότητα, καθώ 
καί οί άνχγκχΐες προσαρμογές τών Συνθηκών πού άπετελεσχ' 
αντικείμενο τών μακρών διαπραγματεύσεων, περιλαμβάνον
ται στή προσηρτημένη στή Συνθήκη Προσχωρήσεως, Πραςν 
«περί τών όρων τής προσχωρήσεως τής Ελλάδος καί τώ· 
προσαρμογών τών συνθηκών», ώς καί στά συνημμένα Παρα 
σήματα, πρωτόκολλα, δηλώσεις καί λοιπά έγγραφα. Άνά 
λύση αυτών περιλαμβάνεται στό έπισυναπτόμενο Παράρτημα

Πιστεύουμε ότι μέ τις μεταβατικές ρυθμίσεις πού έπε 
τεύχθησαν εξασφαλίζονται πλήρως τά εθνικά συμφέροντα 
γιατί έξασφχλίζοντχι τά άναγκχΐχ χρονικά περιθώρια και ο 
κατάλληλοι όροι γιά τήν ομαλή προσαρμογή όλων τών τομεω- 
της οικονομίας μας στό κοινοτικό καθεστώς.

Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό νά τονισθή ότι η προσχω 
ρησή μας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί οί μεταβατικό 
όροι ύπό τούς οποίους αύτή συντελεΐται, έκτος άπό τά άνττ 
κειμενικά πλεονεκτήματα πού προσφέρει καί τις προϋποθέ 
σεις πού δημιουργεί γιά τήν οικονομική άνάπτυξη τής χωρά: 
μας, συνεπάγεται καί σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη που 
είναι ταυτόχρονα καί συναλλαγματικά.

Μέ βάση τά σημερινά δεδομένα καί τις ρυθμίσεις πού συμ
φωνήθηκαν γιά τήν μεταβατική περίοδο σέ όλους τούς τομεΐ: 
καί εΐδικώτερα τήν γεωργία, καθώς καί τήν έκτιμωμέντ 
άντληση πόρων άπό τό Εύρωπαΐκό Ταμείο Περιφερειακή. 
Άναπτύξεως, τό Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, τό Κοινωνικά 
Ταμείο κ.λ.π, προκύπτει ότι τό θετικό ύπέρ τής Έλλχδο: 
δημοσιονομικό άποτέλεσμα θ’ άνέλθη κατά το πρώτο ετο. 
τής μεταβατικής περιόδου σέ 80 έκατ. Ε.Α.Μ. ή 4 δισεκ 
δραχμές. Κατά τό δεύτερο έτος σέ 160 - 180 εκατ 
Ε.Α.Μ. ή 8 - 9 δισεκ. δραχμές. Τό ποσον αύτό θ’ αύςά 
νεται προοδευτικά κατά τά επόμενα έτη τής μεταβατική 
περιόδου. Γιά ολόκληρο τό διάστημα τής πενταετούς μετά 
βχτικής μεριόδου έκτιμχται, μέ βάση τά σημερινά δεδομένα 
ότι άθροιστικά τό συνολικό θετικό δημοσιονομικό όφελος τή 
Ελλάδος θά είναι τής τάξεως τών 1.350 έκατ. Ε.Α.Μ. ν 
67, 5 περίπου δισεκ. δραχμές.

Μετά τήν λήξη τής μεταβατικής περιόδου μέ βάση παντοτ: 
.τά σημερινά οικονομικά δεδομένα καί-χωρίς να μπορου ν: 
προεξοφληθοϋν οί μεταβολές πού μπορεί νά σημειωθούν εν τ< 
μεταξύ, τόσο στήν εξέλιξη τής ελληνικής οικονομίας, όσο κα 
στήν κοινοτική πολ.ιτική στούς διαφόρους τομείς τής Ο'.κονο 
μίας, έκτιμαται ότι τό συνολικό ετήσιο θετικό δημοσιονομικέ 
άποτέλ.εσμα υπέρ τής Έλ.λ.άδος θά είναι τής τάξεως τών 501 
έκατ. Ε.Α.Μ. ή 25 δισεκ. δραχμές.

’Εν ΆΟήναις τή 4 ’Ιουνίου 1979
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