
|ΥΝ ·ΕΔ Ρ !Α ΣΗ  ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987«Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  M H T S O T A jK H I (Αρχηγός της
■ Νέας Δημοκρατίας)·. Από μας ναι, να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση. —  Αυτά λέει ο κ. Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολ ιτεύσεω ς».« Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Αλευρ άς). Να ολοκληρωθεί βββαί ως ffs μία σι««δρ·ίαση. Air# εξυπακούεται».Δεν ερώτηση εν πάση περιπτώσει το Σώμα για να αποφασίσει. Συμφωνία αρχηγών κομμάτων. Αυτό έγινε. ̂ Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . Εάν είναι σομφών ta κομμάτων με ποιο δικαίωμα την ανατρέπετε;Π Ρ 0 Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Υπό την προϋπόθεση ότι -9α τελείωνε το νομοσχέδιο.■ Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α  Ν Ε Λ Λ Ο IIΟ Υ Λ Ο Σ . Την απόφαση του Σώματος, με ποιο δικαίωμα θα την ανατρέψετε;Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ήταν σαφές ότι το νομοσχέδιο θα τελείωνε τη Δεοτέρα.Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ . Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, δεν αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να τελειώσει εν τοιαυτη περιπτώσει η συζήτηση απόψε, η αφορώσα την , ενιμία·,πράξη,. Τουλάχιστον είναι το μίνιμουμ το οποίο μπορούμε να κάνουμε.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Μην την· αναλαμβανετε, αυτό είναι δικαίωμά σας.Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . Δεν είναι δικαίωμά μας είναι αρχή, είναι απόφαση.

νομιζω: οτ: συμφωνούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής και δε συμφωνείτε εσείς. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, εκτός αν έχω στοχεύσει σωστά ότι θέλετε να υποβαθμίσετε με1 κάθέ ουσία τη συζητηση -star’ αυτής. Πρέητει σει μία ολόκληρη συνεδρίαση να ασχοληθίει η Βουλή μ’ αυτό το συγκεκριμένο' σημαντικό θευ,α. Οσο και αν προσπαθήσατε προχθές να περάσουμε α· (βροχο'ς ποσιν για την Κυβέρνηση τις τροπολογίες του νομοσχέδιου των Ενόπλων Δυνάμεων, σας 'βεβαιώνω ότι δε θα(περάσουν σήμερι Δε θα περασουν αοασανιστα οιοτι έχουν. . .  . -- -  -  -  -  ■ —  ~  ~προκυψει και νεώτερα στοιχεία σχετικά με εκείνη την περιφκ- ’μη τροπολογία που αφορά τους άρτι αποστρατευθέντας. Ε- πληροφορήθην ότι ορισμένοι ωφελούμενοι είναι και εντός της αιθούσης. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αποφασίστε ότι ή αρχίζουμε απόψε την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, ή περαιώνεται πο προηγούμενο νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και επειδή ο Πρόεδρος της Βουλής ευρίσκεται στη δεξίωση των αντιπροσώπων ξένου Τύπου, πιστεύω ότι θα έλθει σε λίγο, συνεννοηθείτε για να μην έχουμε αυτήν την εμπλοκή, η οποία θα μας οδηγήσει μέχρι το πρωί, σε συζήτηση που ασφαλώς δε σας συμφέρει.Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ  ̂ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Θέλετε και εσείς, χάρε Υπουργέ, το λόγο;Για να επανελθω στο θέμα. Τόση ώοα θα είχαμε ψηφίσει ;το νομοστεδιο τον Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την τροπολογία εννοώ η οποία υπάρχει.Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Α Λ Ο Υ Α Η Σ . Εσείς τη λέτε συμφωνία των Κομμάτων με το Προεδρείο. Εντάξει ας την πούμε ίτσι. Το βασικό για μας είναι ότι λέει να αφιερωθεί μια ολόκληρη συνεδρίαση. Και σας ερωτώ: Όταν αρχίσουμε σε χρόνο χι, διότι είναι άγνωστος, πότε θα-είναι αυτή η μία συνεδρίαση; Μιλάει για μια ολόκληρη συνεδρίαση. Επομένως υπάρχει μία λύση. Να μεταθέσετε, αν θέλετε, εμείς δε θα είχαμε αντίρρηση, τη συζήτηση της τελικής πράξης -άλλη μέρα αλλά σε μια ολόκληρη συνεδρίαση που θα αρχίσει από την αρχή, θα είναι το πρώτο μετά τον έλεγχο και θα τελειώσει όταν θα τελειώσει η συζήτηση, για να είμαστε όλοι εντάξει. Α ς  είναι αύριο βράδυ, κύριε Πρόεδρε.Π ΡΟ ΕΔ ΡΕΙΥ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ποιο να αναβληθεί, κύριε Καλοόδη;Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . 'Εχετε υπόψη σας οτ: δεν υπάρχει πρόβλημα προθεσμίας για την Ενιαία Πράξη. Από την αρχή εγώ σας πρότεινα. Θέλετε τη συζήτηση αυτή επιτέλους: Να ανατρέψουμε τη συμφωνία και την απόφαση να συζητηθεί αυτό, αλλά δε θα αρχίσει απόψε η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, της Ενιαίας Π ράξης.Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Εάν υπάρξει χρόνος γιατί να μην αρχίσει;Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Γ ΙΟ Υ Λ Ο Σ . Με συγχωρείτεαλλα αρχίστε το τώρα και θα δείτε αν θα υπάρξει.Δ ΙΙΜ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ορίστε, κύριε Βρεττάκο, έχετε το λόγο, αλλά πόσοι θα μιλάτε από το κόμμα σας για να γνωρίζω.Εχουμε έναν Κανονισμό, αλλά να τον σεβόμαστε, όχι μόνον όταν μας συμφέρει, αλλά και όταν δε μας συμφέρει.Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια εκκρεμότητα με το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων από “?οχθές το βραου. Βγω υπευθύνως σας βεβαιώνω ότι μόνος· θα κρατήσω τη συνεδρίαση μέχρι το πρωί. Και ξέρει ο πα- ρισταμενος κ. Υφυπουργός για ποιο λόγο, όπως το γνωοίζε- τε και σεις, γιατί είσαστε ο διευθύνων της συζήτησης προχθές·.το'βράδυ; Αλλά για να συμφωνούμε σε κείνα που λέμε1 προσπαθείτε να υποβαθμίσετε το μέγεθος και το ειδικό 8ά- Ρ°ξ της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξεως. Κατ’ ακολουθίαν

, Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . Κάνετε λάθοε Είναι πολλά να συζητηθούν. Κατά συνέπεια, γιατί επιτέλους δε συμφωνείτε να αρχίσουμε το νομοσχέδιο του Υπουο- γε-ιου Εθνικής Αμόνης, να το προχωρήσουμε απόψε και αό- Όΐο, αεθαυοιο ποτέ θα ορίσετε, να συζητήσουμε την Ενιαία Ή οάτη. Να αφιερωθεί στην Ενιαία Π ράξη μια ολόκληρη συνεδρίαση.Εαν δέχεσθε ότι αυτό ήταν π συμφωνία των Κομμάτων, αυτή δεν μπορείτε να την ον «τρέψετε.Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Συμφωνία των Κομμάτων, το δέχομαι. Απόφαση δε δέχομαι., Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . Αν είναι συμφωνία των Κομμάτων κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να την ανατρέψετε εσείς από της Έδρας.ΙΙΡ Ό ιΕΔΡ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Θέλετε να τελειώσει απόψε το νομοσχέδιο της Ενιαίας Πράξεως; Ν α προχωρήσουμε στην Ενιαία Πράξη.Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . Αφήστε με νατελειώσω, κύριε Πρόεδρε.Αν η συμφωνία ήταν, σε μια ολόκληρη, ακέραιη συνεδρίαση να συζητηθεί το θέμα της Ενιαίας Πράξεως, από τη 'στιγμής αυτής δεν υπάρχει πια αυτή η ολόκληρη συνεδρίαση για το σκοπό αυτό.Κατά συνέπεια εμείς σας προτείνουμε την ώρα αυτή: Συ- ζητειστε την ώρα αυτή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Αμόνης κα» ορίστε μια άλλη συνεδρίαση — προθεσμία (δεν έχετε γ·α να διατρέχετε κίνδυνο—  για την ενιαία πρά- ιξη. Είναι πολλές χώρες ακόμα που δεν έκαναν την κύρωση. Κατά συνέπεια δεν παραβαίνουμε κανένα κανόνα εάν ακολουθήσουμε αυτήν^την αρχή. Αν αρχή μας ήταν μία ολόκληρη συνεδρίαση, από της στιγμής αυτής δεν υπάρχει η μία ολόκληρη συνεδρίαση. Έ χει φαλκιδευθεί ο χρόνος.Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Πού φαλκιδεύτηκε η ολόκληρη συνεδρίαση: Για να το δω κι εγώ, 
Ιχύρ ιε Καν ελλύποολ®.Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ Ο Σ . Το βλέπετε εσείς. Έχουμε ρολόγια.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  ( Π  αινα,γιώ'της Ν . Κρητικός). Για ■εν-α τέταρτο του χρονυυ, μιλάμε για φαλκίδευση ολόκληρης, ■συνεδρίασης;



2614 Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
$  κ. Αναπλήρωτης Υπουργός Εξωτερικών, έχε: το λόγο.> Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Κυρ!® Πρόεδρε, δεν θέλω να παραστήσω τον Νιοοστηρ-οοδίν Χότζα, κυρίως ότιοτν είμαι εδώ για να εισηγηθώ την περαιτέρω ενσωμάτωση της Χώρας στην Ευρώπη και την περαιτέρω απομάκρυνσή της απτό την Ανατολή. Αλλά νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή έχουν ιόίλοι δίκαια, όπως θα έλεγε· και ο αείμνηστος σοφός της Ανατολής. Και περίπου σίμιφωνούμεί ο·’ αυτήν την εκτίμηση με το συνάδελφο Μ . Παπαστρατή."Εχω την εντύπωση ότι υπάρχουν !δόο συμφίωνίε-ς. Μια συμφωνία να ’τελειώσει το νομοσχέδιο τοιμ Υπουργείου Εθνικήςι ' Αμυνας το οποίο διεκόπη και μία άλλη συμφωνία να συζητηθεί σήμερα η Ενιαία Πράξη και να τελειώσει σε μία συνεδρίαση.Εάν είχε τελειώσει το νομοσχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων όιπως όλοι περιιμέναμε, στην περασμένη συνεδρίαση, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, όπως εέναι τα πράγματα κι εσείς έχετ® δίκαιο όταν λέτε ότι πρέπει να τελειώσει σε μια συνε- δρίαση η συζήτηση για την Ενιαία Πράξη και να αρχίσει σήμερα.Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ  Λ Ο Σ . Σε μια ολόκληρη αονιεδρίαμη.Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Αλλά επίσης υπάρχει καί το δίκαιο αυτών που λένε ότι έάν επεκταθεί επ’ -άπειρο η συνεδρίαση για τις ενα- πομένιουσείς διατάξεις του νομοσχεδίου της «Εθνικής Ά μ υ νας», δεν θα υπάρχει χρόνος. Πρόθεση της Κυβερνήσεως δεν είναι να περιορίσει το χρόνο. Θέλουμε να εξασφαλισθοι ουσιαστική συζήτηση επί της κυρώσεως της Ενιαίας Πρ-ά- ξοως.Υπάρχει σαφής συμφωνία όλων των παρατάξεων, νομίζω, να γίνει μια ουσιαστική και θεμελιωμένη συζήτηση, σε μία μόνοι συνεδρίαση. jΕπειίδή, λοιπόν και ο συνάδελφος κύριος I I  απαστρατής, υποχωρεί, προς μεγάλην του τιμή και λέγε: ότι- μπορεί να δεχθεί να συζητηθεί το νομοσχέδιό του σε άλλη συνεδρίαση, σας ερωτώ, —  γιατί βεβαίως δικό σας θέμα είναι, πώς θα χειριστείτε το ζήτημα —  μήπως μπορούμε να εισέλθουμε πά- ραυτα στη συζήτηση επί της Ελιά!ας Πράξεως και να συ- νεχίσουμε, στην επόμενη συνεδρίαση της Βουλής, αύριο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Εάν η άποψη τοιυ κ. Υφυπουργού της Εθνικής Άμυνας, είναι αυτή, τάφε βεβαίως μπορούμε να προχωρήσουμε.Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  (Υφυπ. Εθνικής Ά μυνας). Αφιίεμαι στην κρίση του Προεδρείου. Δεν έχω αντίρρηση.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Β Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Εγώ δεν έχω αντίρρηση να πάει αύριο, αλλά σε περιορισμένη συζήτηση το Ιδικό σας νομοσχέδιο, κόρτε Υφυπουργέ.Δεν συμφωνεί το Σώμα; Μερικές τροπολογίες υπάρχουν. Θέλετε μια ολόκληρη συνεδρίαση για μερικές τροπολογίες;Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Α Ο Σ .  ̂ Κύριε Πρόεδρε, δΙεν μπορείτΙε να ορίζετε ότι θά τελειώσει και αυτό το νομοσχέδιο σε μια συνεδρίαση. Δεν είναι δυνατό να περ-ιορ-ίζε- τε τα δικαιώματα της Βουλής. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση την οποία κάνω.Όσον αφορά την πρόταση του Υπουργού, εμείς παρ’ ότι. παρήλθε ο χρόνος, υποχωρούμε και δεχόμαστε να αρχίσει η συζήτηση για την Ενιαία Πράξη.Όμως, έχετε υπόψη ότι αυριανή συνεδρίαση δεν θα υπάρξει, κύριε Πρόεδρε, διότι είναι γνωστό ότι οι υπάλληλοι της Βουλής, περιίλαμβ ανομένων και των στενογράφων, απεργούν αύριο. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν η Βουλή να διεξα- γάγει συζήτηση χωρίς την παρουσία των στενογράφων. Ε μείς, τουλάχιστον δε, ως Νέα Δημοκρατία, δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να παρουσιαστούν στη, Αίθουσα απεργοσπά-

στίες ενάντια του δικαιώματος της απεργίας, το οποίο αναγνωρίζουμε, υποτίθεται, όλοι στην Αίθουσα αυτή, υπέρ των εργαζομένων.IIΡ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Για την αυριανή συνεδρίαση ¡βεβαίως δεν γνωρίζω τι θα συμβεί. Α λλά σ’ ο,τι αφορά την Ενιαία Πράξη κα: εφόσον & κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχίειι αντίρρηση —  το αφήνει και στη .κρίση ’του Προεδρείου, εγώ θά ήθελα να τελειώσει το Νομοσχέδιο — 1 θα περάσουμε στην Ενιαία Πράξη.Και για να απαντήσω με συντομία στον κ. Κανελλόπσυλο που είπε ότι θέλουμε μία ¡ολόκληρη συνεδρίαση, υπενθυμίζω ότι ο κ. Αρχηγός σας είχε wat ότι θα κάνατε σύντομες παρατηρήσεις.ΙΩ ΆΝ Ν Η Σ! Β Α Ρ Β ΙΤ Σ ΙΩ Τ Η Σ . Μία ολόκλρη.Π Ρ Ο ΙΕΔ Ρ ΕΥ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός,). Ναι, μία συνεδρίαση, αλλά είχε λεχθεί ότι δεν έχουμε πρόθεση να μιλήσουμε πολύ, εν πόση π&ριπτώσει. To E K E  ήταν εκείνο που ήθελε να μιλήσει επί της ιΕνιαίαις Πράξεως.Εισερχόμαστε σε μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του νομοσχεδίου του Υπουργείο« Εξωτερικών «Κύρωση ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης και σχετικών δηλώσεωνπου περιλαμβάνονται στην τελική πράξη».Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφεας κ. Μιχελο- γιάννης.ΙΏΣ1ΙΦ Μ ΙΧ Ε Λ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Β Σ . Κύριε Πρόεδρε, κύριοι σνάδελφίαι, συμφωνώ κι εγώ παρ’ όλο που δει/ με ρώτησε κανένας, ότι μπορούμε να τελειώσουμε σε μια συνιεδίρίαση, έστω και στο διάστημα που μένει. Πρώτα —< πρώτα, γ.άτί δεν πρόκειται εγώ π|ροσωπικά να σας απασχολήσω πολύ και δεύτερο, γιατί σήμερα ¡όσον αιφορά την Ενιαία Πράξη, δεν πρόκειται να συζητήσουμε τι έλεγε το ένα ή το άλλο Κόμμα για την Κ Ο Κ  και τι λέει σήμερα. Ούτε πρόκειται βέβαια να μπορέσει κανείς να μας πει ότι σήμερα χειροκροτούμε αυτά που ■καταριρίπταιμε άλλοτε, γιατί η ενιαία πράξη είναι νέο κοινοτικό δίκαιο το οποίο έχει πρόελθε: εν παλλαίς μετά από τον αγώνια της ελληνικής Κυβέρνησης, ένα νέα κο.νοτικό δίκαιο που προάγει τα ελληνικά συμφέροντα.Η  ενιαία ευρωπαϊκή πράξη πράγματι είναι αποτέλεσμα ¡των εργασιών της διακυβερνητικής διάσκεψης που έγινε τον Ιούνιο του 1685. Η  Ενιαία ευρωπαϊκή Πράξη υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 17 Φεβρουάριου 1986 και η τελική- πράξη υπογράφηκε στη Χάγη στις 28 Φεβρουάριου του ίδιου χρόνου.Με την κύρωση της πράξης, όπως σας είπα και στην αρχή,έχουμε μεταβολή των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κο’ΐνόΐτητας Άνθ)ρακα και Χάλυβα, μεταβολή των διατάξεων της συνθήκης της E Ü K  και ¡μεταβολή της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.Στην ¡αρχή η ελληνική Κυβέρνηση δεν συμφωνούσε με την Ενιαία Π ράξη γιατί είχαμε ένια τερερισμένο κείμενο πομ δεν ¿.κάλυπτε τα συμφέροντα των χωρών με την μικρότερη ανάπτυξη μέσα στην ΕΟ Κ . Μετά όμως τη σύγκληση της διακυβερνητικής διάσκεψης, ύστερα από τον αγώνια της ελληνικής Κυβέρνησης, έχουμε μία. σειρά προτάσεων που: έγιναν αποδεκτές από τη διακυβερνητική διάσκεψη και πέρασαν στον κείμενο της Ενιαίας Πράξης. Η  ενιαία πράξη πράγματι αποτελεί ένα σύνολο ρυθμίσεων που οπωσδήποτε θά είναι η προσαρμογή της Ε Ο Κ  στις νέες επικρατούσες διεθνείς συνθήκες. Και μπαρ©! να θεωρηθεί ωις ένα ενιαίο πρόγραμμα- κο- νή,ς δράσης της Κοινότητας που περιλαμβάνει τέσσερα κύρια σημεία.Πρώτο, εχουμε την εγκαθίδρυση ενιαίας εσωτερικής αγοράς μέχρι το 1992. Δεύτερο, έχουμε την ενίσχυση της Οικονομικής και Κοινωνικής συνοχής με. τη μείωση ταυ χάσματος με|ταξύ βορρά και νότου, μεταξύ των -περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων μελών της Ε Ο Κ , ένα βήμα προς την ένωση των ευρωπαϊκών λαών.
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%ουμ=. σι»; τρίτο κύριο σημείο κοινής βιάσης την πσοώ- *ηιτη τ-η; νομισματικής συνεργασίας και επίσης βγούμε ‘ vm 
^  Κα,νμτη^ς σε νέες πολιτικές, τρά-μα ν !2 τα OWI.IO ^αγωνίιθηχε κύρια η ελληνική Κυβέρνησηι, οι νέε? &  χο- λΙίΤί,κis? οΜτες αφορούν και tv&io^oav κύρια και την (Ελλά- οΐα στην τελολογία, «φορούν το περιβάλλον, «φααοΐύν ττν ¿ρευ- να »at -»φορούν επίσης τον κοινωνικό τομέα.Ot τέσσε; ? -βέβαια αατοί κοινοί στόχοι πρέπει κατά ττ γνώμη τ,η? ελληνικής Κυβέρηνσης να προχωρούν κατά ένα ενιαίο »4»: to^poso τιροοτο.

■26iii

Οσον αφόρα το θέσμικό τομέα με την ενιαία πράξη προ- χωροώμο σε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καταφέρνουμε μια μεγαλύτερη αχοτελεσματικότητα στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έχουμε χλέον μια σονεργασία αε- ταξ;ο too Συμβουλίου χοο θεσμαθέτείται σαν όργανο W  μέχρι τώρα ήταν άτοχο όργανο, και του Ευρωπαϊκού’ Κοινοβουλίου. Για πρώτη φορά δηλαδή λαμβάνεται υπόψη σε ένα σημαντικό βαθμό η γνώμη τοο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χοο αποτελεί και το όργανο χοο εκχροσωχεί τουσ λαού- -τ·Λ,- Έορώχης μέσα στην Ε Ο Κ .Εχοομε διεύρυνση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της K U K , χραγμα χ̂οο την κάνει αποτελεσματικότερη στην επι- σιωξη των στόχων τοος οχοίοος χροανέφερα. Έχουμε τη Ληψη  ̂ αχοφασεων με μια ειδική χλειοψηφία σε ορισμένες' ^ Ρ1πτω? εί? * α! ?»»« ανέφερα έχουμε θεσμοθέτηση του Κυρωπαικαυ Συμβουλίου.
' 'Οσον »φαρά την Ευρωχαϊκή πολιτική συνεργασία, -επει- η ^εγινε και μια σχετική συζήτηση στην κοινοβουλευτική -π ι τροπή του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι ότι χαράσ- εξωτϊΡικγ5 «»λιτιική, αλλά γίνεται- μια χροσχά- διατύπωσης της κοινής εξωτερικής Εορωχαϊκής πολίτικης με βάση την ευρωχαϊκή ασφάλεια και με βάση τις πρακτικές χου, ήδη ισχύ αν μέσα στην Ε Ο Κ .Είπα προηγούμενα ότι έχουμε εύνοια των ελλην.κών συμφερόντων με την Ενιαία Π ράξη και θα ήθελα να γίνω ν»ιο συγκεκριμένος. 11α χ ο Ι ί Γ Ϊ ' ΡΙ>σΤ! τηί *νΐΙ“ ίβς Αγοράς η οποίααποτελεί αχο τη̂  μια μέρια την απάντηση στις Η Π Α  καιτ ϊ  *”  ^  αλλϊ! * λε"Ριά fo *  ™Ρ«» στόχοτην «άκομψη Της οικονομίας μέσα στην Ευρώπη προς όφε-ίε .^ ΐτ ν - .τ !γωτεΡ0 3νεΧ' 7 ^ενων * ω?ών· Έίρυμε δηλαδή / _ T‘ Ί  τΤί<” προστασίας των λιγότερο ανεπτυγμένωνταΡα ν ® Γ Τ  7 αριχει' κ* 1 άΡ^Ρ° »  ««»ίο λαμβάνει υπόψη ««ττυξιακα προβλήματα αυτών των χωρών. 'Εχουμε5 ι  ^ ικ ή σς? 7,ς γί* λ0γ°“ς 3γϊμ,0Τίας ϋγϊ1'2ς’τισ Τ ' Ρ*  τ° Της: κίνγΓ γ1? των κεφαλαίων καιτις μεταφορές που ενοποιούνται πλέον και έχουμε τη δυνα- ότητα άνετης διακίνησης μέσα στην Ε Ο Κ , η Ελλάδα έχειΓ Ε Ι *  Τ  w  « ? · * * * “ » « *  A  «εκκίθ/»* Τ,σεως τω,ν «ϊ*λα«ων και των μεταφορών. Ηπ Γ  σαςΡ* ί !  Tfc, *°ΐνής αγ0Ράς ^ X P ‘ ™  1992αλλά δεν σ η 3  μί® &Χ?ραΤγΐ *° lvrK πολιτικής βούλησης,« ί  X T S ^ · ®  , v ™ is  " vfcs“ 5 'Τη ν°μ!Τ ατ’' ^  ^"ΡΤααία χ »  είναι ο άλ- αε ότι .Ττ°λ0? χ'®, , σ α!,το το σημείο μπορούμε να πού-

c i a c ^ n r  ύ μ 3'ίτ’̂ ηί τγ}ς ενια«®ς νομισματικής συνεργα- 
Γνωρίζετε Λ λ 5ωτί^ 5 »ράσΐ?β των ^ λών Κοινότητίς. 
λή δεν είναίι ^ Ρ 'ε<*****  «  κράτη—μέ-
αύστημα ™  ,ν6μισμα T0U« ffTO ενιαίο αυτό
S*v ' °4είξη e^ et °” ω« γνωρίζετε ότι η δραχμή-ο ίο  ν0̂ * ™ 6 -

Το σημαντικότερο στοιχείο που καθιερώνει η Ενιαία- λ λ ί Λ ^ ^ ' ^  Υ!α ”  ?πθί° ”6σε? ?°?ές έκανε λόγο η δρν^  ;ΛΛ! τ6σες ^ άλε5 προσπάθειες κα £ ί τ * ·  Ε ιναι Τ* ^ λ η σ η  των οικονομιών μέσα στην ΕΟ Κ  ;ΤΓ ^ ς ξ ®Ρ€'τε  ̂ αυμβ?σγ> 7 ς ΡώΡ·γ:? περιλαμβάνει^Ρ01“5 ,® ^ α απλώς και γενικά για μιααρμονική συνεργασία των χωρών μελών. μΑνακεφαλαιώνουμε λοιπόν τις νέες ρυθμίσεις:Τλοποιηση της εσωτερικής αγοράς και των κοινωνικών ,ολιτικων ™  όα συμβάλουν σ! ένα στόχο συνοχής που ευνοεί τις λιγοτερο αναπτυγμένες χώρες της ΕΟ Κ .Η  θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής .  ναπτυξης και η καθιέρωση ειδικών πλειοψηφιών, πράγμα οινει την ευχερεια να εχουμε αποτελεσματικότερες' ε- εργ^ιες στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, δεν βλά- π.ει^τις λιγοτερο ανεπτυγμένες χώρες, γιατί υπάρχει τοκα“ Χ λ 2 ς τ,ς *ω?®ς ««” *«4 των οποίωνΧ«ι η Ελλαοα, της προβολής του ζωτικού συμφέροντος της^τριδας μας, για να μην ισχύσει αυτή η ^ φ α σ η  %οεν λαμβανεται με ομοφωνία, αλλά με κάποια ειδική πλειο-1 & Δΐατγ,Ρείταΐ 3ηλ0Ρδ̂  ° του Αουξεμ-Η  αναμόρφωση των διαρθρωτικών ταμείων και των άλ, καταδυτικώ ν μέσων συμβάλλει στην επίτευξη της σύγκλισης των οικονομιών συμβάλλει στη/ α/αμο-ρφωΤη σττΪ-Γ σ α ς0 ° ΐκ?ν0μίών Υ«« 'την ιοχιοι*α^ η  μίλησα. Σχετικά με τις νεες πολιτικές η Ελλάδα χ ι οειξει ιοιαιτερ-ο ενδιαφέρον για τον τομέα της έρευνας, Τ®Χν°λ°γισς και για τον τρμέα του περιβάλλοντος και της κοινωνικής πολίτικης. Για πρώτη φορά θα έχουμε θε-™  5 ^ X 7  ™  ’ * * * ’ τψ  " !* *Οι θεσμικές αυτές ρυθμίσεις, που δημιουργούν ένα όργανο αποτελεσματικότερα ή μάλλον μ,α ευρωποΞή ο ικ ο ν ^ ή  κοινότητα  ̂αποτελεσματικότερη, δεν θίγουν με άλλο τραπο ■α/ ζωτικά ελληνικά συμφέροντα, γιατί διατηρείται το δι- καιωμα του νομικού βέτο, όπως προβλέπεται από τη συν- ■δηκη. Δηλαδη, οιατηρειται το δικαίωμα του βέτο  ̂ όσον
^  ^  Κοινότητα ^αί καταλαβαίνετε πολύ καλ« τι εννοώ. Δηλαδή γ,α να μπειμια νεα χωρά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή για να συνδεθεί χρειάζεται ομοφωνία, γιατί διατηρείταΤτο δικαίωμα της προβολής του βετο. Το ίδιο ισχύει  ̂ δηλαδή ατηρειται το δικαίωμα της ομοφωνίας, το δικαίωμα του 6ετο όταν θελησουμε^να κάνουμε επανεξέταση της κοινοτι- Λης 7 ασγ1? η αναθεώρηση της συνθήκης της Ε Ο Κ  Δια- τηρουνται μπορούμε να πούμε με λίγα λόγια, οι ευνοϊκές

η Ζ 2  ν  τερί βνε™ » * * «  χώρες αρνητικές μικρές μει- ?- γι2γ1 Υ!5£ τψ  εξωτερική πολιτική γιααΐό Ζ Τ 1* η Γ  “ νεΡΤασία είναι επιθυμητή. ' 1̂’ οτί ,εν '&&σμο$£τψ,η ϋχοχρδωτίΐχ,ηςΐ !  ϊ  χ .λ .τ« ,ή ς, 4ιως ¿ , ,  ¿ Ρ ¿ . , Ζ .

λ”™ Τ β ο κ  “ ’ τ “ λ ί“ 5' ¿ Τ «  Τ'* ” 1» · « «  « ΐ -
«Λ« μ > ΙΝΑΓΟ. Ρηχως αναφερεται ότι όποια χώραΓ-ον0έΓ Χαί-συνεργάζεταί ^  το Ν Α Τ Ο . Δεν είνα: υποχρέωση που^προκύπτει από το κείμενο της ενιαίας πράξης, απο Τ0 νεο; κοινοτικά δίκαιο πλέον.εχεΐ ρητά ,με απαίτηση της ελληνι-βαια 6&ΡΎ ης 71 «ΡΜ  τ'Ίί κοινοτικής αλληλεγγύης. Βέ-νων̂  * £ '  τψ  αλΰ^  ^  «οίών ^  στόλων μια ακόμη μεγάλη προσπάθεια. Χρειάζεται ένα πολυε-^Ρ°ω·διΥΪΪ,>«ις οικονομικής και κοινωνικής συ-■αυτό πηκαί' °πωσ4'^ 0τε Τ!α ν® γίνουν όλα αυτά χρειάζεται «υτο που εχει πει επανειλημμένα η ελληνική κυβέρνηση η αύξηση των ιδίων πόρων. Ρ η η’ Τ|, ™  »  « ο ,α -



28Ü/6ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης. Είναι μία πράξη που θεσμοθε- ·» τει ενα νεο. κοινοτικό δίκαιο, που ή|δη σας ανέλυσα ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα. Εγώ έκανα αυτή την πρόταση και περιορίστηκα σ αυτα τα1 πλαίσια. Βέβαια είμαι έτοιμος και πολύ περισσότερο ο Υπουργός των Εξωτερικών να απαντήσει σε όποια άλλη προσπάθεια επέκτασης .της συζήτησης. ¡Αλλα θα ήθελα και. εκφράζω μια ευχή να ακουσθιεί μια συγκεκριμένη ανάλυσηι και κριτική στο συγκεκριμένο, κείμενο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Π ράξης, που πιστεύουμε ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και που για να επιτευχθεί αγωνίστηκε η ελληνική .κυβέρνηση και στη διακυβερνητική σύσκεψη και έτσι .καταφέραμε να έχουμε ένα αποδεκτό για τα ελληνικά συμφέροντα, νέοι κοινοτικό Ιδίκαιο. Και για αυτό σας καλώ να συμφωνήσετε στην κύρωση της ενιαίας πράξης. Ευχαριστώ.(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ) .ί ί ί υ Ε Δ Τ Β  ΓΩΝ ( Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ο  κ. Ποπαληγούρας, ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο.Α Ν Α Σ Τ Α Σ  Ι1Σ Π Α Π Α Λ Ι ΙΓ Ο Τ Ρ Α Σ . Τέτοιας σημασίας συμβάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιων επιπτώσεων σχέδια νόμου, απασχολούν τη Βουλή κάθε 10, κάθε 20 ή και περισσότερα χρόνια. Έρχεται προς ψήφιση η πρώτη βασική αναθεώρηση των ¡ιδρυτικών συνθηκών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Η  πρώτη βασική αναθεώρηση που επεκτείνει σε νέους τομείς, σε πολλούς νέους τομείς, τη δράση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και — το ουσ.αστικότερο—  προχωρεί στην ολοκλήρωση της ΕυρώπηςΒ στην ενοποίηση της Ευρώπης, όπως την οραματίστηκαν οι Ευρωπαίοι... πολιτικοί ηγειτες που συν έλαβαν και συνέστησαν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ηγέτες που βέβαια δεν προσέβλεπαν απλώς στη δημιουργία μιας τελωνειακής ένωσης, ηγέτες που δεν ήλπι- ζαν απλώς σε κάποια ακόμη βαθύτερη οικονομική απλώς ένωση.Ο στόχος τους, που έχω ιτο αίσθημα ότι σήμερα γίνεται, πιο αναγκαίος, πιο επιτακτικός και που με την ευρωπαϊκή πράξη γίνεται πιο προσιτός, ήταν η πολιτική ένωση της Ευρώπης.Στα 30 περίπου, χρόνια που κυλισαν από την Ιδρυτική: ' συνθήκη της Κ Ο Κ , 'έχουν συντελεσθε,ί τεράστιες μεταβολές, σε παγκόσμιοι, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταβολές που συσσώρευσαν δυσβάστακτα προιδλήμαιτίαι, ιδίως · κατά τηνι τελευταία 12ε|τία ητους ώμους του νήπιίαυ της Ευρωπαϊκής ιδέας, π'ου είναι η κοινότητα,.Οι πετρελαϊκές κρίσεις της ΙΟετίας του 1970 επέφεραν τον πληθωρισμό, επέφεραν την οικονομική κάμψη, επέφεραντην 'ανεργία, Η  νέα τεχνολογική επανάσταση έγινε από τις! Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ιαπωνία, στην ουσία ερήμην της Ευρώπης, χωρίς την συμμετοχή της Ευρώπης. Η  ένταξη 3 νέων κρατών, ·— της ΕλλάδΙος, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας—  στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, έθεσε με οξύτητα το πρόβλημα της εναρμόνισης των οικονομικών, χωρών που τρέχουν με άλλες μεταξύ τους ταχύτητες και πάντως με άλλες ταχότηες σε σχέση με το μέσο όριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.Απέναντι στην μεταβιομηχανική εποχή, απέναντι στις συ- ντελλουμενες μεταβολές, απέναντι «τους καινούργιους συσχετισμούς δυνάμεων, οι χώρες της Ευρώπης έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θεσμικά, από πολιτικά, ιαπό κοινωνικά, από οικονομικά προβλήματα, που πράγματι, κύρ οι συνάδελφοι, προκαλοόν το δέος. Πρόκειται στην πραγματικότητα για προβλήματα τα οποία αφορούν τη δυνατότητα ή μη της Ευρώπης να επιζητεί αυτοδύναμα, στα πλαίσια του καινούργιου· σκληρού κόσμου, Πρόκειίται γιια το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί πράγματι τα προβλήματα, :οι προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε καμία χώρα via μη μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της.

Π ΡΑΚ ΤΙΚ Α ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜ ΕΛΕΙΑ)Η  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που συζητάμε σήμερα απο-ts.v î: τον καρπό αυγής ακριβώς της συνείδησης. Αποτελεί ' -  ■· ·υ τεγασμα μιας προ-σπαθιειας που ςείκινησε ήδη ιαπό το Δεκέμβιριο του 1974 με την έκθεση του Λέο Τίν|τεμανς, μ5 το τχείιΐο το γνωστό στους περισσότερους, ως σχέδιο Γκέν- σερ Κοίλόμπο το 1983, με το προωθημένο, σχέδιο συνθήκης για ¡την ©υριωΐπάική ένωση, που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοοοόλιο το Φεβρουάριο του 1984, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μιλάνου στα 1985 για σύγκληση διακυβερνητικής διάσκεψης των κρατών—μελών της Κοινότητας, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης Ευρώπης. Και τέλος, με τη διάσκεψη κορυφής του Λουξεμβούργου, το Δεκέμβρ.ιο του 1985, που έλαβε κοσμαγονικές αποφάσεις* για την τροποποίηση και επέκταση των ιδρυτικών συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων., Αυτές οι αποφάσεις ενσωματώθηκαν στη νέα σηνθήκηστην ενιαία, ευρωπαϊκή πράξη, που καλείται σήμερα να κυρώ- σή  ft ο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε και οι άλλες 11 χώρες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσκειμένου να τεθείσε εφαρμογή.Α ς επιχειρήσω, όμως, κύριοι συν αδελφοί, μια σύντομη ανα- φοίρια στα σημαντικότερα θέματα, τα οποία περιλαμβάνει! η Βν.αια Ευρωπαϊκή Πράξη. Στην ιεράρχησή τους και στην έμφαση έχω ■ Οπωσδήποτε· διαφορές από τον εισηγητή της πλειαψηφιας. βέλω, όμως, πρώτα να υπογραμμίσω τις· τιριο- θιέσεις, θέλω να υπογραμμίσω τις διακηρύξεις αρχών των 12 εκπρόσωπων των κρατών— μελών, που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Πράξη.Πανηγυρικά, λοιπόν, οι «12!» διακηρύσσουν ότι: Πρώτο,δ ¡«πνέονται από τη βούληση να μετασχηματίσουν το σύνολο των με'τιατύ τους σχέσεων σε μία ευρωπαϊκή ένωση,Δεύτερο, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ευρωπαϊκή συνεργασία), στο. πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.Τρίτο, είναι πεπεισμένοι ότι η ευρωπαϊκή ιδέα ανταπο-κρινιεται στις επιθυμίες των ευρωπαϊκών δημοκρατικών λαών, που αυθεντικά εκφράζονται από Ico εκλεγμένο με 'καθολική ψηφοφορία Ευρωπαϊκό 'Κοινοβούλιο.Ίέτμρτο, έχουν τη συνείδηση .ότι η Ευρώπη οφείλε: να προσπαθεί να εκφράζεται όλο «Μ  περισσότερο με μί|α φωνή και να διρια με συνοχή και αλληλεγγύη, ώστε να υπερασπί- ζες«; αίπιοτελεσμ,α,τίκότειρα τ|* κοινά συμίφΐέροντια των ευρωπαϊκών λαών, την ανεξαρτησία τους, το δημοκρατικό πολίτευμα, τη διεθνή ειρήνη· κθ5ΐ την ασφάλεια.Κ αι τέλος, κατά την πέμπτη διακήρυξη αρχής, οι «12»είναι αποφασ,σμένοί! να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των λαών τους με την εμβάθυνση κοινής πολιτικής και την υιοθέτηση ευρύτερων στόχων, που κατατείνουν στην υπηρέτηση του υπερεθνικού κοινατ,.κου συμφέροντος.Για την πραγμάτωση των διακηρυγμένων αυτών προθέσεων των κρατών—μελών, οι διατάξεις της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης μεταξύ άλλων προβλέπουν:Την προοδευτική ολοκλήρωση μέχρι τις. 31.12.1992 της; εσωτερικής. αγοράς, ώστε, να ίψ^ΰαργηββί ένας ενιαίος, ένας ολοκληρωμένος ευρωπαϊκός χώρος μέσα στον οποίο μα κυκλοφορούν ελεύθερα, πρόσωπα, αγαθά, υπηρεσίες, κεφαλαία. Είναι η Ευρώπη χωρίς σύνορα.(Στο σημείο αυτό την Προεδρική ,ι£Βρα καταλαμβάνειο Γ  Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Σ Α Λ Α - Μ Α Λ ΙΚ Η Σ ) .Είναι χρήσιμη εδώ, σε απάντηση άλλωστε της σχετικής παρατήρησης του εισηγητού της πλειοψηφιας, μια διαδικαστική αναφορά, η οποία, όμως, δε νομίζω ότι στερείται κ̂αι ουσιαστικής σημασίας. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράςη προβλέπει πια ειδική πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, όπως συνεται- νδ- μέχρι-σήμερα, για··τη λήψη των αναγκαίων μ.ετρων, προ·̂  κειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Σημειώνω



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' — 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 S6117όμως ότι στους άλλους τομείς — πέρ% δηλαδή από την «σω- τε,ρ'.ν,ή αγορά—- εξακολουθεί να, ισχύει ο εθιμικός κανόνας κατά τον οποίο ακόμη και εκεί που οι συνθήκες αρκούντα: τε πλειοψηφία η και σε ειδική πλειοψηφία. δεν απαιτούν, ¡δηλαδή, ομοφωνία, ακόμη και εκεί μία χώρα, που θεωρεί ότι με την οπειαδήποτε απόφαση θίγονται ζωτικά της συμφέροντα. μπορεί να ασκήσει βέττα και μπορεί, άρα, ν’ απο- τρέψει την απόφαση.Υιοθετούνται, επίσης, από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη μέτρα γ·.α την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών, πσοκειν,ένου να επιτύχουν τη σύγκληση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής τους.Συμφωνείται ακόμη η λήψη μετρούν για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών και .ιδιαίτερα της μείωσης της καθυστέρησης των πιο υπανάπτυκτων περιοχών και θεσμοθετείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία, η δυνατότητα, με τους πόρους τους, να χρηματοδοτήσουν προγράμματα διόρθωσης των περιφερειακών ανισοτήτων.Είναι, ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα η διάταξη αυτή. Όμως, ισχυρίστηκε πριν ο εισηγητής της πλειοφη- φίας, ότι στη σθεναρή στάση και στη σθεναρή πίεση ■—-και 'άλλα ηχηρά χρησιμοποίησε—  της σημερινής κυβέρνησης κατά την τάχα σκληρή της διαπραγμάτευση, σε σχέση με το ¡κείμενο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, οφείλεται η χρήσιμη για την Ελλάδα διατύπωση, κατά την οποία η Έ Ο Κ  συμβάλλει στην άρση των ανισοτήτων. Το ακριβές είναι ότι η διακήρυξη της .ανάγκης σύγκλησης των. οικονομιών των κρατών μελών και της ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων περιλαμβάνεται, πρώτα ¡απ’ όλα στο ίδιο το προοίμιο της Συνθήκης της Ρώμης, κύριε συνάδελφε. Και πάντως, αν δεν το γνωρίζετε αυτό, θα οφείλατε να γνωρίζετε ότι περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο· 7 της Συνθήκης Ένταξης της ¡Ελλάδος με τις. Ευρωπαϊκές Κοιλότητες. Και δεν αντέχω στον πειρασμό, παρά να σας το διαβάσω.Λέει, λοιπόν, το Προυτόκολλο 7: «Τα συμβαλλόμενα μέρη, επιθυμώντας να ρυθμίσουν ορισμένα ειδικά προβλήματα που ενδ'αφέρουν την Ελλάδα, συμφώνησαν για τις κατωτέρω διατάξεις: Τ-ενθυμίζουν ότι οι δασικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας συνεπάγονται τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και απασχολήσεως των λαών των κρατών μελών, καθώς και την αρμονική ανάπτυξη  των οικονομιών τους, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων πεί'οχών. καθώς και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων. Λαμβάνουν υπό σηαείωση το γεγονός οτι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδοθεί στην εκτέλεση μιας πολιτικής εκβιομηχανίσεις και οικονομικής αναπτύξεις» — μιλάει για τη δική μας προφανώς κυβέρνηση, όχι για τη δική σας—- «η οποία αποσκοπεί στην ποοσέγγιση του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδος υ,ε το επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών εθνών και στην εξάλειψη της υποαπασχολήσεις απαμβλύνοντας βαθμιαία τις περιφερειακές διαφορές επιπέδου αναπτύξεις».Ποιο άθλο, λοιπόν, επιτελέσατε κατά τη διαπραγμάτευση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Π ράξης;Στο θεσμικό τομέα προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού. Συμβουλίου και ορίζεται ότι οι αιρχηίγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συνέρχονται τουλάχιστο σε δύο συνεδριάσεις το χρόνο.Και προβλέπεται, ακόμη, κάποια ενίσχυση του ¡Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αλλά δυστυχώς δεν παρέχονται νομοθετικές αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απλώς σε μερικές περιπτώσεις το Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης «συνεργάζεται» κατά τη διατύπωση της συνθήκης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγορεύεται σε συ- ναρμόδιο στην περίπτωση προσχώρησης νέων μελών ή και

στην περίπτωση σύναψης συμφωνιών συνδέσεις με άλλες χώ-' Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προβλέπει ακόμη σειρά1 νέων τομέων κοινής δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ■Πρώτος νέος τομέας είναι η ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας, τεχνολογίας, και φορείς τους καθορίζονται τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και οι ίδιες οι επιχειρήσεις.Είναι προφανές εδώ ότι συνειδητοποιείται π α η ανάγκη ενίσχυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η ανάγκη ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της. Γιατί οι δύο πρώτες βιομηχανικές επαναστάσεις πράγματι συντελέστηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο, στη δική μας Ήπειρο, η τρίτη όμως, η τεχνο- (λογική επανάσταση συντελείται μακριά μας και η. κατακερματισμένη Ευρώπη αδυνατεί ακόμη και να την παρακολουθήσει. Ποόκε ται ίσως για τη μεγαλύτερη πρόκληση που ¡αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ·από την επιτυχή ή από τη μη επιτυχή ανταπόκρισή της στην πρόκληση αυτή θα εξαρτηθεί η διατήρηση του επιπέδου ζωής των ευρωπαϊκών λαών, θα εξαρτηθεί η δυνατότητα διαφύλαξης της ανεξαρτησίας, της αυτοδυναμίας, της αυτονομίας, της Ευρώπης. Ακόμη θα εξαρτηθεί η δυνατότητα ή η μη δυνατότητα της συνέχισης της άνθισης της πνευματικής ζωής στην /Ηπειρο αυτή. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη διαθέτει όλα τια μέσα, όλες τις εγγυήσεις γιοι να αντιμετωπίσει: με επιτυχία την πρόκληση της τεχνολογικής επανάστασης. Π Ευρώπη διαθέτει κατ’ αρχήν μια τεράστια εσωτερική αγορά, (έχει μία αγορά πάντως μεγαλύτερη από την Ιαπωνία, έχε: 'μια αγορά περίπου ισοδύναμη αριθμητικά με τη; αμερικανική. Και έχει ακόμα μια πλουσιότατη βιομηχανική εμπειρία και επίσης υψηλού επιπέδου, σημαντικά υψηλού επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό έμψυχο υλικό. Και τέλος διαθέτει ίκαι κεφάλαια. Και όμως όλα αυτά στα οποία αναφέρθήκα • αναλώνονται, εξατμίζονται, σπαταλιώνται, ασυντόνστα. Ασυ- ίντόνιστα! Σήμερα, με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πρ,άξη απο- ίρεί να τεθεί κατά την άποψή μου, τέρμα στην τεχνολογική ίκαι στη βιομηχανική παρακμή της Ευρώπης.Η  προς κύρωση συμφωνία αναγνωρίζει επίσης στα κοινοτικά όργανα αρμοδιότητες θέσπισης προδιαγραφών για τη 'βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προστασία της υγείας '.και της ασφάλειας των εργαζομένων σ’ ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτός είναι ο δεύτερος νέος τομέας κοινής δρά- '.σης.1 Τρίτος τομέας κοινής δράσης των κοινοτήτων είναι ο σημαντικός, ο ευαίσθητος τομέας του περιβάλλοντος, που συνδέεται ,άμεσα με την ποιότητα ζωής. II  ενιαία, λοιπόν, 'ευρωπαϊκή πράξη προβλέπει την καθιέρωση κοινοτικής πολιτικής για την προστασία και τη 'βελτίωση της ποιότητας ¡του περιβάλλοντος, για την προστασία της υγείας των πολιτών και ακόμα για την εξασφάλιση ορθολογικής και συνετής χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόοων ¡αυτής της Ηπείρου.■ Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι η κοινοτική πολιτικό στον τομέα του περιβάλλοντος υιοθετεί δύο σημαντικές αρχές: Η μία είναι η αρχή της προληπτικής συντονισμένης δράσης κε την επέμβαση στην πηγή του κακού, του κακού που βλάπτει το περιβάλλον.Και η δεύτερη αρχή είναι ότι το κόστος της προστασία; ή και της αποκατάστασης βαρύνει τον προκαλούντα τη διαταραχή, τη μόλυνση του περιβάλλοντος.Τέλος — λόγιο της σημασίας του το άφησα τελευταίο- - μία από τις σημαντικότερες διατάξεις της ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης που περιλαμβάνεται στη σχετική διακήρυξη είναι ότι τα κράτη— μέλη θα προσπαθήσουν να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν από κοινού μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.Αναλαμβάνεται με άλλα λόγια η υποχρέωση — διαβάζω-— «αμοιβαίας ενημέρωσης και διαβουλεύσεων πάνω σε κάθε θέ-



2,618μα εξωτερ.κής πολιτικής που παρουσιάζει γενικό ενδιαφέ- > ρον, ώστε, va εξασφαλίζεται, 'ότι, η <rMv«r¿í'Hi «πιρ-ροή των ¡Ευρωπαίων δα ασκείται κατά τον «ποτ*λεσμ.ατικότερο τρί- ΐ~ο, και με το συντονισμό τους, και με τη σύγκληση των >έ- ίτεών τους, και με κοινές ενέργειες. Τα κράτη— μέλη: κατά1 ιτη διαμόρφωση, των εθνικών -δέσεων της εξωτερικής τους πολιτικής -δα λαμβάνουν πληροίς υπόψη τις -δέσεις των άλ- κων εταίρων και τη σημασία που παρουσιάζει η υιοθέτηση ■και η εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών -δέσεων. Για την αύξηση της ικανότητάς τους για κοινή δράση στον τομέα της ¡εξωτερικής πολιτικής, τα κράτη—μέλη εγγυώνται την προοδευτική ανάπτυξη και τον καθορισμό κοινών αρχών και κοινών στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Και ακόμη τα κράτη— μέλη επιχειρούν να αποφεύγουν κάδε δράση ή λήψη -δέσης που βλάπτει την αποτελεσματικότητά τους ως συμπαγούς δύναμης στις διε-δνείς σχέσεις και στα πλαίσια των ο ι ε -δ ν ώ ν ο.ρ γ α νισ μ ώ ν ».Και , ακόμα—ιε-ιναι αδελφό δέμα ¡με το -δέμα της εξωτερικής πολιτικής— η Ενιαία Ευρωπαϊκή Π ράξη αναγνωρίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας και προβλέπει—  διαβάζω πάλι— ■ ̂ .συνεργασία όσο ¡το δυνατό π» στενή επί w v -δεμάτων ασφάλειας, μπορεί να συμβ-άλει κιατα τρόπο ουσιαστικό στην εξέλιξη  της εΐυρωπάίκής ταυτότητας, ιδίως σε σχέση με την εξωτερική τους. πολιτική. Γκ’ -αυτά ,τα κράτη —μέλη είναι διατειδ-ιεΊμένα να συντονίσουν ακόμα περισσότερο τις -δέσεις τους επί των πολιτικών, οικονομικών και τεχνο- λογικώ πλευρών της ασφάλειαςς».Είναι εξαιρετικής σημασία;, voiújp'tot συνάδελφοι, το γεγονός ότι ενεργοποιείται! η ιδ'ΐιαιδιικασία για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.Και η σημασία είναι διττή. Στην άκρη, του νέου «οίζοντ* διαγράφεται η δυνατότητα -αυτονόμησης της Δυτικής Ευρώπης -από τη στρατιωτική, ομπρέλα των Ηνωμένων Πολι- τει-ών, με πρώτο στάδιο τη δεσμοποίηση ε-νός -πλαισίου 'ευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργασίας, κυρίως· -στους -αμυντικούς τομείς. Και -ακόμα διαγράφεται η πρ-οοπτική. η δυνατότητα, να σπάσει -η -Ευρώπη το παγκόσμιο παλιτικοστρ-ατιωτικό διπολισμό και να αναδειιχδεί η ίδια σε- ένα τρίτο, σημαντικό παγκόσμιο πόλο·.Σ ’ -αυτά τα πλαίσια, κυριιοι συνάδελφοι, είναι πρόδηλα τα οφέλη και για την Ελλάδα, κυρίως— δα μου επιτρέψετε να πω—για την Ελλάδα.Κατ’ αρχήν, το πεδίο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, -δα μπορούσε να αποβεί ευνοϊκό, εύφορο, για την Ελληνική Πολεμική Βιομηχανία, που μάλιστα τ-α τελευταία χρόνια έχει μπει σε φάση υπανάπτυξης, παριακολουδώντας άλλωστε ολόκληρη την ελληνιική -οικιονομία. Αλλά και σε ένια ευρύτερο· ακόμα πεδίο, -σε ένα -ευρύτερο φάσμα, διανοίγεταιΐι η προοπτική μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, που -δ-α μπορούσε να αποβεί ζωτική για τημ ασφάλεια της χώρ-ας μας. Γιατί έτσι, παρέχονται για τ-α σύνορά μας, ιδίως γι,α τα ανατολικά μας σύνορα, εγγυήσεις που είναι -αμφίβολο- αν μόνο το .ΝΑΤΟ μπορεί να παράσχει, στο βαδΙμό τουλάχιστον που η γεωπολιτική πραγματικότητα επιτάσσει για την Ελλάδα.Συμπερασματικά: Επεκ'τίείνεται η κοινή δράση των κρατών —{μόλων της ΕΟίΚ -σε τόσους νέους Τομείς—-και σε αριδμό r/.α-ι σε -&άδ!ος, η έμφαση—σει τόσους νέους τομείς και κυρίως στην πολιτικό, ώστε ο είπι-δετίικιός προσδιορισμός της HDK να την αδικεί -πια, να μην είναι ακριβής. Δε μιλάμε για τα Ευρωπαϊκή «Οικονομ’κή» κοινότητα. Μετά την κύρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Π ράξης, μιλάμε- για ευρωπαϊκή (πολιτική» κοινότητα-, κύριοι συνάδελφοι. Ευρωπαϊκή «Πολιτική» Κοινότητα!Επίόυίμώ -ακόμη ως -ε.ισηγητής της Νέας Δημοκρατίας να δ’-α τυπώσω,, -σε σχέση με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, μία επιφύλαξη και ένα αίτημα.Η επιφύλαξη: θεωρούμε ότι -οι διατάξεις της ποάξ,ης αυτής -δεν δ-α -μπορούσαν σε καμιά περίπτωση να -δί-δο-υν το κοϊ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β-ΟΥΑΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)νοτσκίο κίεκτίημέν,ο σε -δέματα κυκλοφορίας αν-δρώπων, σιώ-ν, αγαδών και κεφαλαίων. Και η πεποίδηση αυτή, ?~γ,_ ρί-ζ-εται κυριότατα στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Κο'ινοβ-ου- λίου. Αυτά-, λόγω της ασάφειας της Ιδ «τύπωσης του κ--ιτΠ νου της Ενιαίας Πράξης.Και το αίτημα: Ζητούμε να συνεχιστούν -οι προσπάδειε* ·'·:/. κάλυψη της ανεπάρκειας δημοκρ-ατικότητας στη διαδικασία οικοδόμησης της Κοινότητας. Να συνεχιστούν σε στενή σ-υν-ε;- γασία με 'το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν έχε: ακόυα -αποκτήσει τις αρμοδιότητες τις οποίες το σύνολο των Ευσω- πιαϊ-κών λαών δα επιδυμούσε να αποκτήσει.Κύριοι συνάδελφοι, δεν δα παρ-ασυρδώ να αναφερδώ στις κατά καιρούς δέσεις του Π Α Σ Ο Κ  πάνω στην ΕΟ Κ . Πε-ά-- ματι αποτελούν μνημείο- παλινωδιών, -ασυνεπειών και αντίο ά- σεων. Και οπωσδήποτε αποτελούν -και πρόκληση, για να κα- ταγάγει η -αντιπολίτευση εύκολη ικοίμματική νίκη. Δεν δα τη ιδιείκίδικήσω-!Γι-ατί πιστεύω ότι η αποστολή μας, η αποστολή της Νέας Δημοκρατίας, η αποστολή, δηλαδή, του κατ’ εξοχήν φιλο-ευ- ρωπάίκο-ύ κόμματος, δεν είναι να δυσχεοάνει αλλά αντίδ-ετα να ενισχύσίει το Π Α Σ Ο Κ , να ενιισχώσει την- Κυβέρνηση- στην αναγκαία για την εδνίική μας επιιβίωιση πορεία προς την ε- νΐω|μένη Ευρώπη. Αρκούμαι μόνο να σημειώσω ότι επιβεβαιώ- νονραι σήμερα -οι βασικές μας επιλογές. Επιβεβαιώνεται -ότι η Ελλάδία 'δεν μπορεί να υπάρξει απομονωμένη -από την Ευρώπη. Δμν ¡μπορεί να υπάρξε-ι ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, οότ|ε -αίμυντι-κά.|Δεν μποίριε-ι να οπάρξ-ει πολιΤικά, γιατί εκτός Ευρώπης, η Ελλάδα δα ήταν καταδικασμένη σε περιδωρια,κό ρόλο, έρ- μαιη του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων, έρμαιη αλλό- τριων σάμφεράχτων και σχεδιάσεων.Αντίδειτα ,μέσ-α στην Ευρώπη η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει σ© ισχύ τη φωνή της, την απήχησή της, την επιρροή της και στην παγκόσμι ασκηνή αλλά και στις όιεδνείς., στις παγκόσμιες -εξελίξεις.Δεν μπορεί επίσης να ιυπάρξει- μόνη της, η Ελλάς, οικονομικά. θέλω ¡μερικά νούμερα μόνο να σας δώσω: Κατά την πρώτη Οετία της ένταξης, μέχρ-ι τέλος του 19-8'6, ο-ι βο- ήδεί'ες ¡και οι ενισχύσεις από ;τα κοινοτικά ταμεία, έφδ-ασ-αν τα 4,5 διΐ)σ. δολάρια. Και -ο,ι χορηγήσεις σε δάνεια με ευνοϊκότατους, όπως ξέρετε, όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ,απά άλλα ταμεία έφδάσαν τα 3.8 δισεκατομμύρια -δολάρια. Έχουμε, δηλαδή, εισροή συναλλαγματικών πόρων από την Κοινότητα συνολικού ύψους 8,3 ϊ'ισ. δολαρίων.. Τά 8,3 'δισεκατομμύρια δολάρια είναι 1 τρισε,κσ-τ-οα- μύρφο 250 εκατομμύρια δραχμές!¡Ακόμα, δεν μπο-ριεί η Ελλάς μόνη να υπάρξει αμυντικά, κύριο: συνάδελφοι. Με την ένταξή της στην Ευρώπη- η Ελλάδα αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα μιας μεγάλης δύναμης και κάδε απειλή που δ-α εστρέφετο- εναντίον της, αυτόματα στρέφεται -εναντίον- ολόκληρης της Ευρώπης.II έννοια, της ένωσης — της -κάδε ένωσης-- ταυτίζεται μ; την -ένο-ια της δύναμης.Είμαι ευτυχής, κύριοι -βουλευτές, καδώς πιστοποιώ πια ότι η συντριπτική πλειοψηφία της -Βουλής, με εξαίρεση το Κ Κ Ε , έχει συΐ£!:|δη|τιοιποιιήΐσει -την ανάγκη δέσης σε κίνηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Έχει προφανώς συνειδητοποιήσει, ότι η Ευρωπαϊκή ενοποίηση- και μόνο η Ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να συντονίσει την εξέλιξη, μονή η ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί ν-α αντισταδμίσει τη μειωμένα: επιβολή των ε’δνικών δομών, μόνη η- Ευρωπαϊκή ενοποίηση, ¡μπο,ρειί -να οδηγήσει στις αναγκαίες μεταρροδμισεΐς. μονή αυτή μπορεί να οργανώσει την -αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών· λαών, μόν-η η Ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορε-ι να εςασφαλίσει την ειρήνη, μόνη -αυτή μπορεί να υπηρετήσει το καλό των Ευρωπαϊκών λαών.θα ¡μοιυ επιτρέψετε να τε/υειώσω, λέγοντας ότι είμαι, πέρα από ικανοποιημένος και περήφανος, γιατί .η παρατα-ςη στην



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987owc.ta «νημω, οραματίστηκε, χάραξμ και οδήγησε τον τόπο, στη vlέα ¡μιεγάλη coy είθνική πορεία, στην πορεία της s -Svj- κής ιολίοικλήιρωσιης, μέσοι -από τ ψ  ebpwmixr, ολοκλήρωση. Την πορείαι που θεμελίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής -ττρ-οις τον οποίοι. σήμερα xuneutA, πως σηρέφεπαι ο vow; όλων μας 
—*■ <* όχι μόνο ο' νους των 'βουντών. τη; δικής μας παιρά- ταξ-'ηις.̂  Την πορείαι, την m>ux ο δεύτερος αρχηγόςτης Νέας ̂  Δημοκρατίας, wont ακόμα τψ  πορεία. «ηψ  οποία xu- ρ ιαλεΐκτικα αναλώθηκε, άλλος ένας ακόμα πρωταγωνιστής ¡της ένταξης, που άρρωστος, δεν ’βρίσκεται πιια’ σ’ αυτήν τον Αίθουσα.Πιστεύω., κμριίες και .κόριοι συνάδελφοι, ότι η ιστορία θα αποφανθεί. πως η ένταξη στην Κ Ο Κ  α,πετέλεσε τη σημα- ντικοίτερη υπηρεσία την οποία πρασέφιεραιν ο: μεταπολεμικές Κυβερνήσεις στον τόπο!Βίν-αι αυτονόητο ότ! η Νέα .Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ, της κύρωσης της Ενιαίας ¡Ευρωπαϊκής Πράξεως ''Χειροκροτήματα « γ6 τ ψ  Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)'.ΠΡΟΕΙΔΡΕΙΥΩΝ (Παναγιώτης Σολαμαλίκης). Κύριοι. συνάδΙείλφοι, ο κ. Στρατήγης, ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Ανανέωσης, έχει το λόγο. ̂ Σ Τ Ρ Α Τ Ε Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Ή Γ Η Σ . Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε..' ΐΚίΚρίίεις και κύριοι συνάδελφο·!, η ΔΗ .ΛΝ Λ, ατό την ίδρυ- σή της ¡διακήρυξε πανηγυρικά ¡την προσήλωσή της στην κα- τάκτηρίη τκη μεγάλου ιδανικού της Ενωμένης Ευρώπης. Διευκρινίζω αμέσως ότι χρησιμοποιώντας τον όρο Ενωμένη Ευ- .ρωκη ενΜοίουμε, σιέρα από την οικονομική· συνεργασία, κάποια! μορφή ττολίΟδίΛκής ενώσεως που θα της προσδώσε: και εσωτερικά. αλλά κυρίως στο εξωτερικό εικόνα πολιτειακής συ- νοχής μ,ε τη συνεχή· ανάπτυξη μίας %εντ|ρι:κής; κρατικής εξουσίας ίκαι αντίστοιχη μείίώση της εθνικής κυριαρχίας του Κράτους μέλους. Αν όχι στη σημερινή ίσως έκτακτη που έχουν οι ΙΕΙΣΣιΔ θι·. Η Π  Α η η Ελβετία, αλλά τουλάχιστον, και αυτό το 'βλέπει κανείς σαν δυνατό, υπό τη μορφή μιας ομοσπονδίας Κρατών όπως ήταν στη πρώτη φάση της ενοι-οιήτεώς της η ΕΙλ&ειτία.¡Σήμερα, ¡με τψ  κύρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής ΓΙ.ρά- ςης̂ , ο 'στόχος αιυτ,ός έρχεται .κοντότερα και γι’ αυτό θα την ψηφίσουμε.^Λυπούμαι, κύριε Υπουργέ, που η συνεδρίαση. αυτή δεν έχει πάρει πανηγυρικό χαρακτήρα. Τα επεσήμανε και ο κ. I I * .  παληγουρας. Αν δεν ήταν ο συνάδελφός σας ο φίλος Υφν- πουργος Εθνιικής Αμυνης σήμερα ε)δω θ.α είχε περιορΊσθεί η συζηιτΐη|ση αικομιη περισσότερο σ’ αυτό το σημαντικό θέμα.Λυπούμαι επίσης που δεν είναι ο Πρωθυπουργός της Χωράς στην Αίθουσα αυτή; γιατί θα έπρεπε με την παρουσία του να τονίσει τη σημαντική στροφή, την οποία ο ίδιος και το κόμμα του στα θέματα της Ευρώπης έχουν επιδεί- ςει τον τελευταίο καιρό.Ooot είμαστε ευρωπαϊστές για να χρησιμοποιήσω τον καθιερωμένο os ο — στην Αίθουσα αυτηι—  και υπάρχουν ευρωπαϊστές σε όλο τα φάσμα της Βουλής βλέπαμε κάθ'ε • οσο με τρομο να οπισθοχωρεί η ενοποιητική ιδέα, και η ενοποιητική διαδικασία. Πριν λίγα χρόνια η Ευρώπη είχε φοασει στο χείλος της δι/αλόσ.εως. Ποιος δεν θυμάται την γαγικη αποτυχία της διάσκεψης των Αθηνών την οποία ^ ^°/s Πρωθυπουργός, θα έλεγα, σχεδόν με ικανοποίηση περιεγραψε με τις; πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για την -υρωπη. Σήμερα η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, την οποία καλουμεθα να επικυρώσουμε, δίνει στην Ευρώπη μια νέα •-ροοπτικη. Η  ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη εισήγηση του συ- '·ω*Λ'Τςυ κ. ΙΙαπα.ληγούρα με απαλλάσσει από το να μπω πιο,ομερειακά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων άρθρων,“ _  θΙεΙλω· να επισημάνω αυτό που είπε ο ίδιος και ετόνισε, ι̂.ί.οτ^λει επίτευγμα ότι σαν πρόσθετες έννοιες στη -βάση ’Η ς οιαοίικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, πέρα από αυτές '‘Gj αποτελούσαν τα θεμέλια των αρχικών συνθηκών, βρή-

2619καν τη̂  θέση τους, αυτά που τα θεωρείτε εσείς επιτεύγματα δικά σας, δηλαδή η οικονομική και κοινωνική συνοχή Λ“ ΐ •/-υρίως ότι επεκτείνεται η δράση της Κοινότητας στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή, δεν παραμένει πια η Ευρώπη μόνο στον καθαρά οικονομικό τομέα. Ακόμη και οι διατάξεις για τη συνεργασία στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής: όσο και ισχνές ακόμα να είναι, είναι μια σημαντική πρόοδος προς την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Γιατί έτσι και πάλι ξεφεύγουμε απο τη μοναδ:άστατη και κυριαρχούσα μέχρι σήμερα επιδίωξη της οικονομικής μόνο ενοποίησης.Τον κίνδυνο, του αδιεξόδου στην πορεία για μια ενωμένη Ευρώπη είχε επισημάνει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο̂ πρωτεργάτης της εντάξεως. Σαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία ταυ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ..ο —αεπηεμίσ,ρ.ιο του 83 με τη διορατικότητα που πάντα τον διέκρινε */>α& με τηι βα^είά τοπ ευρω̂ αΐΆΐήι σι>νε3δηιο,Υ}, είχε̂  πραδλέψει τον κίνδυνο της αποτυχίας και είχε πει τότε ότι ο κίνδυνος της αποτυχίας οφείλεται στο ότι «η ασύ- μετρη προώθηση των οικονομικών έναντι των πολιτικών στόχων και. η̂  καθυστέρηση της πολιτικής σε σχέση προς την οικονομική ενοποιητική πορεία από τινός χρονικού σημείου και ύστερα όχι μόνιο ανέστιε ιιλε τψ  ποιρείια προς την ένωση, αλλά συνεΐτέλεσε και στην επιβράδυνση των επι- διώξεών μας στον ίδιο τον οικονομικό τομέα». Η  διαπίστωση αυτή του κ. Καραμανλή έθεσε από τότε <Ρτον δάκτυλον επι τον τύπον των ήλων», πάνω στο κύριο ευρωπαϊκό πρόβλημα που από καιρό μάστιζε και τψ  πολιτική και που ήταν η· υποταγή της πολιτικής σκέψης στην οικονομία.. Ο  Ιωάννης Θεοιδωραικόπουλος στο βιβλίο του «Ευρώπη ,και Σοσιαλισμός» που έγραψε, τα 1946, πολύ πριν αρχίσει η ενοποιητική προσπάθεια στην Ευρώπη, θερμός ύποστηρι- κτής ο ίδιος της πολιτικά ενωμένης Ευρώπης, είχε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό στη γενικότερη του διάσταση., Στην επικράτηση δηλαδή με τις κομμουνιστικές και σοσιαλιστικές θεωρίες του δόγματος, ότι η πολιτική και προπαντός η εξωτερική πολιτική, πρέπει να προσδιορίζεται από την οικονομία. Και ζητούσε τότε για να επιτευχθεί η ένωση της Ευρώπης, την απαλλαγή από το δόγμα αυτό, επιχειρηματολογώντας ότι το κράτος —έχοντας πάντα σαν όραμα το ευρωπαϊκό κράτος— είναι πολιτική αυταςία, πολιτικός αυτοσκοπός, που ,σαν· .αξία και έννοια είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από τη.ν οικονομία, που περικλείει, πέρα από τις οικονομικές και τις ψυχικές, πνευματικές και φυσικές ¡δυνάμεις των λαών που συνθέτουν ολόκληρο τονι- πολιτισμό του ευρωπαϊκού ανθρώπου.Και καλού σε τότε, τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες του μετάπολέμ/ου, να διαισθανθούν τον κίνδυνο που από την επικράτηση στη συνείδηση των μαζών του δόγματος, ότι η οικονομία είναι η μοίρα, θία υποβάθμιζε το κράτος στην· ευ-ριύτερή του αυτή έννοια και μαζί με αυτό όλα τα αγαθά του πολιτισμού.Σαν γνήσιος πλατωνιστής, ζητούσε τότε αυτό που ο ίδιος ο Καραμανλής 40 χρόνια αργότερα ξεκάθαρα ζήτησε στο Στρασβούργο, οηλαήιδ την εφαρμογή της πλατωνικής επαγωγικής; μεθόδου, πίαυ θα. διευκολύνει τη λύση των επιμε- ρους προβλημάτων, με τη λύΙση του 'πρωταρχικού προβλή- .ματος, που είναι η Ένωση της Ευρώπης.Από αυτήν την άποψη, την αλλαγή δηλαδή του πολιτικού τρόπου που σκέπτεσθε στα ευρωπαϊκά πράγματα, 'τα φιάσκο της Αθήνας θα άποτελέσει σταθμό, γιατί είναι μια δυσάρεστη μνήμη, γιατί στην Αθήνα κορυφώθηκε η. πολιτική και η οικονομικής κρίση της Ευρώπης. Αιποτέλεσ« όμως μιαν αφετηρία. Γιατί μετά από την Αθήνα είδαμε την αναζωογόνηση της  ̂πολιτικής βουλήσεως για την ένωση. Τα επιτεύγματα αυτής της βούλησης, είναι αυτά που ανέφερε ο κ. II  απαληγούιρας. Και Ισ’ αυτά μπορούμε, να συγκαταλέγουμε .αυτό που γίνεται σήμερα, στην δική μας Βουλή, δη-



2ι620 τ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)λαίδή ότι ψηφίζουμε την κύρωση της ευρωπαϊκής ήράξης. '  'Είναι όμως στην πραγματικότητα δυνατή η ένωΨη; Ό πως την ®πεισήμαναν και οι προηγούμενο!! ομιλητές, δηλαδή η πολιτική ένωση)Σύμφωνα με τη γενική Φεωρία του κράτους, από την κοινωνιολογική σκοπιά του κρατικού φαινομένου], και όχι από τη νομική, τα κράτη όπως και ικάΦε κοινωνία ανΦίρώίπων, είναι οργανισμοί ζΐώντες. Η  Φεωιρία αυτή, η «ϊοργανική,» όπως ονομάστηκε, που έχε; και αυτή την απαρχή της στις πλατωνικές περί κράτους θεωρίες, κάνει δεκτό ότι τα κράτη διαμορφώνονται και αποκτούν Ισιυνοχή χάρις σε μία τάξη, σε ένα εσωτερικό κυρίαρχο ρυθμιστικό παράγοντα, που προκύπτει από τα υλικά τα ηβικά1 και τα πνευματικά στοιχεία που τα συνβέτουν. iΤο κράτος, όπως και η κοινωνία, όπως και ο λαός, σαν έννοιες περιληπτικές, περικλείουν πραγματικότητες. Και π)ρ)ογμ)α|τ'ΐκατητες δεν είναι μόνο εδαφική έκταση, λαός, οικονομικά αγαΦά και εξουσία, αλλά και όλα τα ατομικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ανΦρώπων, που συνΦέτουν αυτές τις ολότητες, όπως ήβη, γλώσσα, ακόμα και ot φόβο: και τα μίση και οι ιδέες και οι ιδεολογίες.Από την άποψη αυτήν, υπάρχει σωρίεία πραγμάτων, που· δίνουν στην Ευρώπη την όψη μιας εσωτερικής «συνοχής», που είναι η λέξη κλειδί και στην Πράξη, της υπάρξεως δηλαδή Συνεκτικών δεσμών και κοινών παρανομαστούν, που επιτρέπουν να μορφοποιηΦεί και πολιτικά σε μία κρατική ενότητα, με τη νομική της μορφή.βία ανιαίφερνδώ και πάλι στην ομιλία του κ. Καΐρα,μανλή στοι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είπε στο τέλος της ομιλίας του, αναφερόμενος στην ιστορική επιταγή, όπως τη χαρακτήρισε, της ενώσεως της Ευρώπης, τα εξής:«Μπορεί μερικές από τις σκέψεις που σας εξέΦεσα να ευρίσκονται ακόμη στο στάδιο των οραματισμών. Είναι όμως οΐραιματιίσιμοί πίου η δύναμη των πριαγμάτων, η κοινότης των· συμφερόντων και η κοινότης των κινδύνων που μας απειλούν, ΦΙα μεταβάλουν σταδιακά σε πραγματικότητες. Βαδίζουμε ήδη πάνω σ’ αυτόν το δρόμο και έχουμε κάνει αρκετά και ελπιδοφόρα βήματα. Δεν έχουμε άλλη εκλογή από το να βαδίσουμε στον ίδιο δρόμο ως το τέλος, ώσπου το όραμα να συ- ίυ,πέσει πληροίς με την ιστορική πραγματικότητα».Αυτά τα συνεκτικά στοιχεία που δίνουν στην Ευρώπη .ην εικόνα ενός οργανισμού, ενός κράτους με την κοινωνιολογική του έννοια είναι πολλά. Μπορούμε να τα εντάξουμε σε 4 ενότητες. Η πρώη ενότης είναι τα πολιτιστικά κοινά Φε- μέλια. Η δεύτερη, η κοινή ιστορική εμπειρία. Η  τρίτη είναι η κο'νότητα των οικονομικών συμφερόντων και η τέταρτη είναι η κοινότητα των εξωτερικών κινδύνων.Υπάρχουν πρώτα απ’ όλα τα πολιτιστικά κοινά Φεμέλια, οι πολιτιστικοί κοινοί παρονομαστές της Ευρώπης. Ο μεγάλος φιλόσοφος και ιστορικός Κάρλ Γιάσπερς έδωσε με μια φράση τον πολιτιστικό ορισμό της Ευρώπης: «EU R O P A  1TST D IE B IB E L  UN D  D IE  ANTIKE)»», «Ευρώπη είναι το Ευαγγέλιο και η αρχαιότης». Τα πολιτιστικά αυτά Φεμ,έ- λια διαμόρφωσαν ένα κοινό ήΦος στον ευρωπαϊκό άνΦρωπο, δημιούργημα του οποίου είναι το ανΦρωπιστικό πνεύμα της Ευρώπης και η επικράτηση του αυτοσυν-είδητου λόγου κατά την έκφραση του Έγκελ,, πράγματα που τη διακρίνουν από αιώνες τώρα, από την αρχαία ήδη εποχή, από την Ανατολή.Κύριε Υπουργέ, πριν αναφερΦήκατε ότι με την ευρωπαϊκή πράξη απομακρυνόμαστε από την Ανατολή. Θα μου επιτρέψετε μια παρένΦεση εδώ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο Φα Απορούσε να είναι σοβαρή μια ένσταση για την είσοδο της (Τουρκίας σαν πλήρες μέλος της Κοινότητος, είναι το γεγονός ότι δεν έχει ο Τουρκικός λαός αυτά τα κοινά' πολιτιστικά Φεμέλια. Σκεφτείτε ότι αν μπει η Τουρκία στην »Ευρώπη ν,αΦε πέμπτος ευρωπαίος δε Φα έχει αυτά τα κοινά πολιτιστικά Φεμέλια. Εμείς είμαστε υπέρ της όσο το δυνατό μεγαλύτερης συνδέσεως της Τουρκίας σαν οικονομίας με την

Ευρώπη, αλλά πλήρες μέλος δε Φα πρέπει να γίνει η Τουσ- ίκία. Και αυτό είναι το κύριο επιχείρημα, όχι η εξωτερικό 'της πολιτική, ούτε η συμπεριφορά της στο εσωτερικό.Πέρα απ’ αυτήν την πρώτη και Φεμελιακή ενότητα, υπάρχει η τραγική κοινή εμπειρία των λαών της Ευρώπης που και αυτή δεν την έχει η Τουρκία. Αυτό που χαρακτηρίστηκε ■εύστοχα: «οι εμφύλιοι πόλεμοι της Ευρώπης». Για αιώνες ολόκληρους αλληλοεξοντωΦήκαμε για οικονομικά συμφέροντα, για Φρησκευτικές και ιδεολογικές διαφορές και πολλές φορές ακόμη για ψύλλου πήδημα. Ζήσαμε σαν εχΦρο’ί μετα- /ξύ μας με τελευταίο και χειρότερο απ’ όλα τα δεινοπαΦήμα- 'τά μας, την εμπειρία του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου από τη Γερμανική ύβρη. Η κοινή αυτή εμπειρία που αποτέλεσε και ένα από τα κύρια κίνητρα της ενοποιητικής διαδικασίας, διαμόρφωσε την πεποίΦηση στους ευρωπαϊκούς λαούς ότι δεν τους επιτρέπεται πια να αγνοούν ο ένας τον άλλο και ότι δεν είναι δυνατό με τη β.ία να αλλάξει κανείς τη συμπεριφορά κανενός. ΚάΦε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα και καΦή,κον της εξωτερικής πολιτικής είναι να καταστήσει τα συμφέροντα αυτά συμβ'-βαστά μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης Γ ι’ αυτό πεποίΦηση δικαίου, ανοχή, προσαρμοστικότητα και συμβιβασμός είναι τα εφόδια για μια τέτοια πολιτική. Και απ’ αυτήν τη Φεώρηση των πραγμάτων ξεπήδησε και η βασική ευρωπαϊκή πολιτική της διατήρησης της ισορροπίας των δυνάμεων όπου κανένας ούτε κερδίζει ούτε χάνει πολλά, αλλά όλοι — και αυτό ενδιαφέρει—  επιβιώνουν.Για την Κοινότητα των οικονομικών συμφερόντων σαν κίνητρο της ενοποιητικής διαδικασίας, δε Φα πω παρά ελάχιστα. Εξάλλου, αυτή Φα μείνει στην ενοποιητική διαδικασία στο προσκήνιο, επειδή είναι ίσως και η εμφανέστερη. Αυτό όμως, το οποίο Φα έπρεπε εδώ απλώς σαν στοιχείο να αναφέρω, είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. (Και μην ξεχνάμε ότι το 2000 Φαί αντιπροσωπεύει όλος ·< ευρωπαϊκός πληΦυσμός μόλις το 5% του παγκοσμίου, ενώ πριν από 40 χοόνια, ποιν τον πόλεμο, χωρίς τη» Ρωσία, ήταν το- 20%!Δεν έχουμε φυσικούς πόρους. Η  παλαιά στρατιωτική ισχύς σε σύγκριση με τις άλλες υπερδυνάμεις δεν υπάρχει. Τεχνολογικά, υστερήσαμε απέναντι στην Αμερική και την Ιαπωνία, κυρίως στις λεγάμενες τεχνολογίες του μέλλοντος, γιατί η Ευρώπη οικονομικά, μέσα σ’ ένα πλαίσιο διεΦνούς αλληλεξάρτησης, όπως εξήγησε και ο ΠρωΦυπουργός σας στη συζήτηση του προϋπολογισμού, έχει χάσει το ρυΦμό της απέναντι στην Αμερική και την Ιαπωνία, γιατί έχε; χάσει κυρίως το επιχειρηματικό πνεύμα και το σφρίγος, το οποίο ¡υπάρχει στην Ιαπωνία και την Αμερική.Εμείς, κρατικοποιήσαμε και κοινωνικοποιήσαμε, το παλιό ,σφρίγος της Ευρώπης και γι’ αυτόν το λόγο, δεν έχει πια τ, Ευρώπη κατακερματισμένη οικονομικά όπως είναι., την ικανότητα που έχουν οι χώρες αυτές της συνεχούς αναδιιαρΦρώ- σεως της βιομηχανικής τους πολιτικής.Η  Κοινότητα των εξωτερικών κίνδυνων που ανέφερε ο κ. Παπαληγούρας, στο πλαίσιο της διαμορφούμενης πλέον εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την ασφάλεια, είναι ίσως κάτι που πιστεύω ότι Φα διαμορφωΦεί στα επόμενα χρόνια, σαν μ·α από τις πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για τη διαδικασία ενοπο’ήσεως.Δεν το λέω αυτό γιατί’ Φα πρέπει να προσπαΦήσουμε να ιεξε.λιχΦ-εί η Ευρώπη σε υπερδύναμη. Πιστεύω ότι υπάρχει μια διαδικασία ειρηνοποιήσεως και αφοπλισμών, αλλά δεν είναι δυνατό μια ενωμένη Ευρώπη» να μη φροντίσει ν»α έχει (,αα κοινή αμυντική πολιτική, έστω και μόνο για το λόγο ψης απαλείψεως του άγχους των εργαζομένων σ’ αυτόν το χώρο από την τυχόν επιβουλή των 2 μεγάλων υπερδυνάμεων. Μας χρειάζεται μια κοινή αμυντική πολιτική πέρα από οικονομικούς λόγους, για να αισΦανΦοόμε ότι είμαστε σίγουροι Ιστόν τόπο μας και σεβαστοί στους τυχόν ξένους που επιβουλεύονται την ελευΦερία μας.



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987Γι’ αυτούς τους συνεκτικούς λόγους πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι πραγματικότητα και μπορεί να μορφοποιηθεί σε πολιτική ενότητα.Και αν αυτό είναι όραμα ακόμα, δεν οφείλεται σε έλλει- 'ψη κοινών εν ο ποιητικών παρανομαστούν, αλλά στην αδυναμία και στην -αντίθεση, πολλές φορές, της πολιτικής ηγεσίας των κρατών— μελών ν’ αναγνωρίσουν την πραγματικότητα αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν για να διαμορφωθεί «νο~ ποιητική πολιτική βούληση και στις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και στους λαούς.Σήμερα εμείς, της Δημοκρατικής Ανανέωσης, χαιρόμαστε για το νέο ξεκίνημα της ενοποιητικής προσπάθειας, γιατί έχει και μεγαλύτερο βάθος και ευρύτερες προοπτικές.Και. διαπιστώινιομμε ότι το Κόμμα καις ¡καιι η Βυιβέρνησή σας αναγνώρισε τις τ̂ ιαγμίαΙτίικότητες αυτές κ;αι: εκτίμησε τους κοινούς ενοιποιητικ-ούς παρανομαστείς. Καθήκον σας πλέον τώρα m m  να διαμοιρφώσιείτιε με το δΐ,ίκό σας τ|:ύπο στους: οπαδούς σαις έναν καινούργιο τρόπο αντιμετώπισης της Ευρωπαϊκής ένωσης. Μέχρι», σήμΙειρα δειν έχει γίνει αΐυίτό. Μέχρι' σήμιε,'ία 6 χρόνια μετά από την ένταξη. & χρόνια- μετά από την πλήρη σψμ,ετοχή μίας σε όλα τα όργανια της Κοινότητας η εντύπωση, την οποία δίνει η Ελλάς στην- Ε5μρώπη. στους υπόλοιπους εταίρους, είναι ότι: δεν έχουμε κιαν καταλάβει τι είναι Ευρώπη. Και δε: όιαφαίνεται ακόμη ούτε ποιος; θα είναι ο θετικός, ούτε ποοοΙς !θα είναι ο υπεύθυνος ρόλος μας σε αυτή. Και αΐυΐτό οφείλεται εν μέρ®» στην πολίτική την οπαία τηρήσατε. Φθίάσοωε στο σημείο πιρ'ο ενός μηνός το -έγκυροι περιοδικό «;EKONOMjE3T->) ναι χρησιμοποιήσει, γ:,χ την Ε λ- λάδια τον όρο τον οποία χρησιμοποιούσαν παλιι-ά, για την Αγγλία, την ύπουλη Αίλβιόνία «at μιας απεκάλεσαν η ύπουλη Ελλάς. Αυτό ιδ;εν: αφ&ίλβ-ται·' στο Λαό το. Ελληνικό, αυτό σήμερα -ο Ελληνας πολίτης: τις- επιπτώσεις από την ένταξη οφείλεται σίτον τρόπο μ!ε 'τον οποίο εσείς χειρισθήκατε μέ- χριΐ πρότινος τα θέματα της Ευρώπης. Αισθάνεται -βέβαια σήμφρια -ο Έλληνας πολίτης τις επι πτώσεις ιαίπ-ό την ένταξη, σ)τον οϋκ»ινο|μΐ!ίκο τομέα. Και εκεί που ίδίεν υπάρχει, στείρος: οΟγματ’σ,μός, εκεί ποα Ιδίεν έχειι εππκρατήσε:; αντιΙδυτική προπαγάνδα στην οποία και», σεις μέχρι πρότινος ¡επιιδοθήκίαίτε, αντ λαιμό άνετα; τα ωφέλη από την ένταξη. Δεν αντι λαμβάνεται όμως την έννοια που έχει η συμμετοχή στην Ευρώπη, το! γεγονός ότι ανήκει δηλαδή σ’ έναν ευρύτερο πιολίτίΜΟΰΐκ,ο- νομικό χώρο·, όπου συμμιε',τέχε: ισότιμα με δίικιαιώμαται, αλλά κια: υποχρεώσεις. Και γι’ αατό υπάρχει μία δικαιολογία, αλλά ιδίεν αποτελεί δικαίωση.Αυτό οφίειίλετα)·! και σ’ έναν παράγοντα για τον οποίο Οι ' Ελληνικός Λάιός και εσείς. π:<υ πήρατε αυιτήν την αρχική θέση πάνω σ.το θέμα της Ευρώπης δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυ'τιό. μπορέσαμε να καταλάβουμε. κυρίως σε συνόιασμύ και με τον ελληνοκεντρικό τρόπο μΐε τον οποίο θεωρήσαμε πάντα τα εξωτερικά ίμιας πράγματα, ότι από τότε που απιε- 
λεοθίε!ρΐω|θήκΙαμιε από τον Οθωμανικό ζυγό εδώ και 160 χρόνια από πιόνια, δηλαδή -από υποκείμενα μιας ευρωπαϊκής M A G H T P O L IT IK  γ'ναμε ξαφνικά ομοτράπεζοι αυτών των δΐυν-αμίεΐων τις οποίες θεωρούσαμε άτι μ,ας καταπίεζαν. Μας φαίνεται και θα μας φανεί ακόίμ» για χοόίνια ακατανόητο οτι απιο πιόνιία των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνιά|μ,ε!ω>ν απακτή- oapjo ξίαφνικα αυτή τη θέση ,υοο· ομαηράπε-ζαο κιαι μπορούμε με την ψήφο μας. όπως σήμερα, ή τό|τε ποίυ ψηφίσαμε γγα την ειΐ,σδίοχή της Ισπανίας ,κιαι της Π  ορίτογαιλίαις. να επηρεάζουμε όχι μόνο -τις αποφάσεις που μιας αφορούν, αλλά ■και -αυτές που αφορούν τα δικά τους σφ.φέιρανίτα. Και υ!πό τη νεα αυτή ιδιόιτκιτα έφαιξε: η, Π  ατάταξή σας και η Κυβ ίρ- νηση σας έναν τρόπίο να εκφιράσετΙε ένα νέο -περίεργο είδος εθνικής ταυτότητας, κάνοντας δίυιστιυΐχώίς. όπως θια έλεγε· κιανίεις στην απλή 'ελληνική, φευτοπαλληκαιριισμούς. Με φειυΐ- τοπα-λληκισίο-ισυούς δεν κερδίζατε 'την ισότιμη συιυΜειτοιχή στην Ευρώπη. Με λεβεντιά την κερίδΐίζεΐτε ενώ με ψευτοπαλληκια- ρισμούς επιδεινώνετε τη θέιση και της: Ελλάδος και τον Ααοιύ της. Η  στάση αιυΐτή έχει δ'ημιοΐυή,γήσε! ψιυχαατητα και επιφιυλαΓ/Ιτιικότητα και εκ μέρους της ΚοινΰτΙκής γρ:αφε.ιοΓ

2631κρατι’α-ς, αλλά και από τον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης -στην Ευρώπη. Αντιιμετιωκίζοιυν την Ελλάδα σαν νέο εταίρο και κυρίως όταν δείχνουμε αιντεκο.ινοιτική συμ,Ήειριφιο- ,ρά μας αντιμετωπίζουν σαν άτακτους. Δεν είναι διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν ακόμη και δίκαια συμφέροντα μίας.Η  στάση -αυτή είχε σαιν .αποτέλεσμα εσωτερικά στην Ελλάδα να μη θέλουμε να αντιληίφθούμε πέρα από τα ό>ϋκά μιας και τα προιβλήμίαΙτα της Κοιινότήτιος. Πρέπει. κύριιε Τπουργέ, και κύριοι συνάδελφοι του Π 'Α Σ Ο Κ , μιε την κατάλληλη ενημέρωση. όλοι σας, αλλά και όλοι μας via αποιβάλοιυίμιε τα αισθήματα μειονεξίας με τα οποία φορτισμένοι. ακόμα συμμετί- χο-υιμε στην Κοινότητα. Καν από την πλευρά των Κοινοτικών θα πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό. Και τόπε μόνο θα ανα- γνωρισθεί επειδή είμαίστε α.κριιβώς από τους νεωίτέροιυς ετα ίσους, επε ιδή είμαστε μια ¡μικρή ιμεσογεηακή χώρα. επειδή έχουμε ιδιαίτεραί προβλήματα, επειδή έχουμε μια. ιδιαίτερη ιστορία' μέσα στην Ευρώπη, ότι έχουμε !δ|ικαιώ(μ1ατΐα και και- θήκον να υποστηρίξουμε τις ελληνικές θέσεις και τα σφιφέ- ροντα μιε μεγαλύτερη επιμονή και ένταση απ’ ό,τι είθισται στους παλαιούς εταίρους. Γ ι’ αυτό χρειάζεται όμως πάντα υπεύθυνη και πάντοτε σωστή τοποθέτηση και ευρωπαϊκή διάθεση και πάντα με στόχο την εμοωπαίκή ενοποίηση.Κύριοι, του Π Α Σ Ο Κ , όπως το είπε και ο κύριος Παιπαλη- γίούρ,ας, στον κύριο Καραμανλή κΜρίώς, αλλά και στους στενούς του συνεργάτες τότε, στον κύριο Κωνσταντίνο Τσά- τισο. στον κύριο Π  απαληγούρα, στον κύριο Ράλλ,ή. στον κύριο Κιονίτογιώίργη, για να μη μιλήσω για πειρ-ισσότερους ακόμα. αλλά κα|·, σε .ολόκληρη την πΐηράταξη, αικόμα και σίτο μη, συμμίετέχοντα εκείνη την εποχή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοόρατίαις, στον παρόντα απόψε, κ. Γιάγτκο ΙΙεσμιαζόγλίοο από την εποχή του- ’60. σε αυτούς ανήκει κια» στην παράταξη ολόκληρη η τιμή ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τον κ. Καραμανλή τον έχε: ήδη γράψει η ιστορία της Ελλάδος γι’ αυιτό το επίτευγμα για τον Τόπο., Εσείς μέχρι στιγμής έχετε απέναντι στον ελληνικό Λαό και στρ, μέλλον του τόπου, στο, θέμα, της Ευρώπης, μόνο το ελαφρΙυντικό ότ; δεν μιας ξίαναΐβγάλατε αιπό την Ευρώπη. Έχετε όμως τη -δΐυναιτόίτη|τ1αι -—και κάνω αυτή την ευχή— καν σεις και -ο Πρωθυπουργός via διεκδι- κήσετε στο σημείο αυτό μ α θέση και εις την ιστορία:, κατο:- χυρώινον-τας τη συμμετοχή μας στην Κοινότητα κια!» βελτιώνοντας τορς όρους λειτουργίας της με στόχο πάντα πην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σάς ευχαριστώ. (Χειροκτοτήμίατα από την Πτέρυγα της ΔΗ Α.Ν Α ).Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ώ Ν  (Παναγιώτης ΣΙαλαμαιλ,ίικης).' Ο1 κ. Κά-πος -έχει το λόγο, ως Ειδικός Αγορητής του Κ .Κ .Ε .Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο ίΣ . Ο  κ. Τπουογός από τη σημασία που δίνει»; είδαμε ότι αποχώρησε όταν θα αΐκοιυ- οτ®ί και μια φωνή αντίθετη1 απ’ αυΐτή τη μονοφωνία που ακούστηκε μέχρι αυτή τη στιγμή.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  ( Παναγιώτϊης Σιαιλαιμιαλίκης). Τον παρε'ξηγείτε. Ίσα - ίσα μου έχει- διαμηλύσει, οιτι θέλει να ακούσει κιαι εισάα και μετά να λάβει τοι λόγοι.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Ναι. αλλά να είναι οδώ να μιας ακούσει.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ώ Ν  ( Π  αιναγπώτης Σαλτιμιαν.ίκης) . Γί ρο- σωοινώς και; θα επανελθίεϊ αμέσουσ.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ ; Κ Α Π Π Ο Σ . Ε» πά-r  πεσ-.-τώσει εμ,είς απευθυνόμαστε στη Βουλή των Ελλήνο>ν. και επομένους δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός, άτι απουσιάζει ο κ. Τπιυργ'ός Λναπ/.ηρωιτής Εξωτερικών.Κύριοι βουλευτές, εδώ γίνεται λόγος για ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Αυτός ο τίτλος της σύμβασης είναι: ψευδεπίγραφος. Ευρώπη είναι και οι άλλες χώρες που δεν είναι στην ΒΟΚ, Ευρώπη εί α inai οι σοσιαλ-στιΐκές ·/ώρες κ·α: επομένωις ο τίτλος Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, είναι ψιευδιε.- π,ίγραφος,II ΡΟιΕΔΡίΕΤΏΝ ( ΙΙαναγιώπηις Σάιλαμιαλίκιης). Κύρι ε Κάπποι, όπως είδατε ο Τπιομργός αιφι'χθη αμέσως,.



212 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)--------------*------------------------------------------Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Ε Α Π Π Ο Σ . Εν πάση περιπεώσει, 
ζήνί&μ ‘της ηψ,φωνίΐας αομ φ£ψάμ* *'ίνΛ ζάρα πολύ αν ρό γιατί διγε: την εδνική ανεξαρτησία. τη λαϊκή κυριαρ- «, δυναμώνει τη τερΛτκοαποίηίη κοκ τον μιλιταρισμό σπ?30 αίτια της ιΕΙΟΚ και του ΝΑΤΟ. Χ-αραΙ-Λίτησιστιικό για τη βαρύτητα της πράξης αυτής &ίνα:, ότι στη Δανία έγινε 6η- ψήφισμα. Εδώ όχι μόνο δημοψήφισμα ϊβ» έγινίε, αλλά ούτε χ συζητητη στην τηλεόραση γιια να -ενημερωιδεί ο ε-λλη- ο:ς Λαός, γιατί ακριιβώς πρόκετα:Το προτείναμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είπε ο τοοργός, ότι -8« το μεταβιβάζει στον αρμόδιο Υπουργό γιοι ζητήματα τηλεόρασης ι-/.αι. τελικά δεν πραιγματοποιήδ-ηκε- μία συζητηρη: για να ενημερωθεί ο ελληνικός. Λαό; για περιεχόμενο και τις συνέπίειες αυτής της πράξης. Αλλά ρια αιπ’ αυτό, έγινε και κάδε προσπάθεια απ’ όλες τις .ευριές, -ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία- -άιλλο άτι« σή- ρα κράτησε διαφορετική στάση!, γατί πρώτα έλεγε ότι δεν κρατώ»: και να περάσει χωρίς συζήτηση: ένα τέτοιο ζήτη- : ποιο δα έχει πραγματικά -επαχδείς και καταδλιπτ'Λυές, νέπειες για την ελληνική ΟΊΐκιονομία και την ελληνική κοι- ινία . . .Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο -Π Ό Γ Λ Ο I. Δεν είπαμε τέ- ιο πράγμα, ποτέ.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΚΐΑΠ-ΠΟΣ. Σας ακούσαμε· πριν από βες, που είπατε ότι «εμείς δεν το κρατάμε».-ΑΘ ΑΝ Α ΣΙΟ Σ ΚΑΝΈΛΑΟ Π Ο Γ Λ Ο Σ . Δεν το κρατάμε. α περάσει. Δηλαδή το εγκρ Κάμει.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π  IIΟ Σ 1· Καταλαβαίνουμε •ια τους -φόβους τηις Κοίβιέρνηιτηις γύρω από το- δέμα της ε- ¡Ιμέρωτηις του Λαού για -μιία τέτοια πράξη, που δα έχει ιΌγμα-ΐικά σοβαρές ·αρ,νητι.κές συνέπειες για την ελληνική κιονομία και την κοινωνία.Το Ε Κ Ε , όπως «έκαμε και α'νψ Κοι-ναδοοίλδυτική Επι-τρο- ή, είναι: -ριζικά αντίδετο με την Ένιιαία Πράξη, γιατί πρωί—-πρώτα περιορίζει αποφασιστικά την αρχή της ομ-ο-φω- α-ς ,του δέτο. γιατί κιατιαργεΙ! τα σύνιοιρια καν, τα- τελωνεία ■η- διαμετακόμιση εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, ι·ατί περιορίζει -την ιοπαιαδήπίοιτε προσπίάΐδειια -αυτοτελούς; ίωιτερικής πολιτικής;, γιατί εκφράζει την π-ολι,τακήι δούλης για δ-υνομωμια της στριατιωτιιΙκοποίησης Γ/,,αΐι της μιλιτα- στιικοποίησης της Δυτικής Ευρώπης.Κύριοι: δο-υλειυτές, όπως όλοι καταλαβαίνουμε-, η- πράξη υτή -πιοιυ υπόγραψε η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ , είναι το α- οκιορύφιωμα ;τΐων υπαναχωρήσεων γό|ρω από τη, δέση του Ι,Α Σ Ο Κ  στο δέμα της ΕΟΙΚ.Ξεκίνησε από το «έξω αΐπό την -ΕΌΕ», πήγε στο «έξω πιό την Ε Ο Κ  με ειδικές -σχέσεις», πήγε μετά στο- «μέσα στην Ο Κ  με ειδικές σχέσεις», ύστερα «μέσα στην ΕΟ Κ », τελικά διεύρυνση σε πλάτος της ΕΟ Κ  με Ισπανία και Ιίορτογα- ία» και τώρα πάμε πλέον σε «διεύρυνση σε βάδος» ¡με όλες :ς -αρνητικές συνέπειες.Κύριοι -βουλευτές, -το πρώτο βασικό ζήτημα είναι ο περι-ο- ιισμιός του βέτο, -ο περιορισμός ‘της ομοφωνίας. Για μια σει- ά ζητήματα, που μέχρι τώρα χρειαζόταν ομοφωνία, πλέον ; δα ισχύει. Έχουμε την τροποποίηση ή ιαναΐδεώρηση του οι-νοό εξω-τίεριίκού δασμολογίου. Αιυιτό δεν δα έλδει ποτέ στην Ιλληνική Βουλή, αλλά αυτή -η αρμοδιότητα μεταφέριεται τα όργανα της ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, α: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.' Εχο.ίμε το δέμα της εγκατάστασης ξένων τραπεζών. Δεν ράκΙειται νια έλδει στην Ελληνική Βουλή ποτέ ένα τέτοιο ήτίημ-α. Έχουμε την ανέλεγκτη κίνηση κεφαλαίων από χώ- ■α σε χώρα. Δηλαδή οποι-αδήπατε ρόδμισηι γύρω- απ’ αυτό ο ζήτημα δια αποιφασίζεται από1 τα όργανα της ΕΟ Κ  με '■δική; πλεΐιοψηφία.Έχουμε τιο δέμα της εκίμετάλλευσης εσωτερικών -αερο- •ραμμών -από ξένες εταιρείες. Είναι γνωστό -ότι μέχρι σή- ¡.ερ-α -η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε το μονοπώλιο- για τις εξωτερικές αεροπορικές γραμμές. Τώρα με την πράξη αυτή,

σχειτίικά μ’ αυτό το ζήτημα, δ-ίνεται η δυνατότητα και στις ξένες εταιρείες. Και αυτό δα το ριυδμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και -το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και τέλος έχουμε τα ζητήματα της ενιαιοποίησης της αγοράς, δηλαδή της κατάργησης των συνόρων και των τελωνείων, που και αυτά δεν δα περάσουν -από την Ελληνική Βουλή, αλλά δα αποφασι- σδούν από την Ευρωπαϊκή -Ειπ-ιτ-ροπή και το- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.-Κύρι-οι -βουλευτές, -είναι, γνωστό- ότι η ειδική πλειο-ψηφία σημαίνει ¡ότι χρειάζονται: 54 ψήφοι- από- τους 76, για να παρ- δ-ε'ί μία απόφαση. Δηλαδή κι αν δι-αφωνε.’ η Ελλάδα, κ.ι τ> δίγεται ,-σοβαρά η- χώρα. δεν δα μπορεί να προβάλει βέτο-, να πιροΙβάλΙει φνηυιη, ώστε να μη, γίνει πράξη και να, μην υπερισχύει της -εδνικής νομοδεσίας αυτό που αποφασισδηικίε από την ειδική πλειοψηφί-α.Φυσικά εδώ υπάρχει το δήμιο, ότι εάν δεν- προέρχεται η πρόταση από την1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δα χρειάζονται 8 χώρες -από τις 12 ν-α συμφωνήσουν, για να γίνει απόφαση η οποιαιδήπο-τε πράξη.Δεδομένου, ότι ο-ΐ αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπερισχύουν της -εδνικής νομιοδίεσιας, είναι φανερό, ότι οι αρμοδιότητες κα-ι της Βουλής ίκαι του Τπ-ουργικού Συμβουλίου πείρ-ιιοιρίΐζοντ-αι -αποιφιασιιστ-ιίκά. Βεβαίως, εδώ ειπώδηη®, ότι δα προβάλουμε το δέμα του ζωτικού συμφέροντος.'-Ομως από τη στιγμή που απα-ρνήμαστε την αρχή της ομοφωνίας Ιδεν έχει ουσιαστικό πίειριιεχόμ-ε-ο- αυτός ο όριος.^Άλλωστε, έχουμε περάσει- από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 60, 70, 8-0, δεν ξέρουμε, πόσες, ντιρεκτίβες για την ενοποίηση της -αγοράς μέχρ-ΐι τώρα. Η Κυβέρνηση ¡δεν πρόβαλε σε κ-αμμίια απ’ αυτιεις -βιετο. Επ-ο,μενως, ιοίεν- μπορούμε- να υ-ποστη-- στηριίξουμε ότι έχει ουισι-αστιικό περιεχόμενό- ο όρος του ζωτικού συμφέροντος.Το δεύτερο ζήτημα ειίν-α-ι τοι δέμα της ενοποίησης της αγοράς μέχρι το 1992, δηλαδή, την κατάργηση των συνόρων και των τελωνείων. Έτσι στα ζητήματα των- κρατικών προ- μηδειών που μας λέει η Κυβέρνηση, οτι δαι υλοποιήσει ου- σιμστιικά δίνθται η δυν-ατότητα στια μονοπώλια της Ε Ο Κ  να παίρνουν μέρΟς.Έχουμε τοι δέμα τηις κατάργησης των εδνικων τελων-ειίω-ν, έχουμε το δέμ-α της εναρμόνισης της φορολογίας. Ολα συτα τα απο-φασίζοιυμε -με- ειδική ψηφοφορία από το- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε την εκε-υ-δε-ριη ίοιιακι-νηστι κ-φαλ-αιο-υ κα, γενικ-ότ-ε-ρα τηιν ε/.εύδερη- δ-,-ακι-.-ηση- -εμ-πορευματων- κεφ-αλυ ν-ι > και όπηρσιών. Έτσι ουσιαστικά -η Χώρα -¡λα κατακλυρύε: από τ-α πιροΐό-ντία των μονοπωλίων της ΕΟΚ και οποιαοηπο- τ-ε προσπιάιδειια για εδν-ι-κό προγρ-αμματ!σμό,_ για αυτοτελή, αυτοΐδόνίαμη, στο β-αδμό που είναι δ-υνατο-ν, ανάπτυξη της Χωράς. πλέον δεν μπορούμε να περιιμένουτμε. Αυτό δα έχει αναμφισβήτητα βαριές συνέπειες ιΐδιαίτερα για τι-ς μικρ-ε, και μεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως, στην επιτροπή ειπώδηικεΆτι δεν δα πίερ-ιοριισδούν· μικρές και μεισαίες επιχειρήσεις η παγγελματόβιοτεχν.ιικές μονάδες. Όμως, « ν »  βέβαιο, οτι δα κλείσουν-, γιατί δα κ-ατακλυσδεί η ελληνική α̂γορα -απο προϊόντα της ‘Ε Ο Κ  -και -βεβαίως δα δημιουργηδούν νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι -οποίες δια είναι υποταγμένες στα -μονοπώλια πρ-ομη-δ-εύοντ-άς τους πρώτες ύλες η οια- ο-ορια ©ξ-αΐριτίήματα ή αν-αλαμβάνοντας επισκευές των διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων διαρκούς χρη-σεω-ς.Το τρ-ίτ-ο ζήτημα είναι το- δέμα της δεσμοποίησης^της πολιτικής -συνίεργιαισία-ς. Μέχρι σήμερα ήταν εδελοντική η «υμ- 
μ,ιόριφωση στις ο-ποιεσδ-ήποτε ηρ-οτασεις η αποφάσεις μη-ς̂  πολιτικής συνεργασίας. Τώρα δα- γίνουν υποχρεωτικές. Ά λ -  λώ-ατιε ο -ίδιιοις ο κ„ Υποαργός είπε-, οτι ε-χει οπωσδήποτε κα- ταν-αγκαστικό χαρ-α,κτήρα -η δ-εσμοποιιηση της πολ.ι-τικης συνεργασίας στα πλαίσια της Ε Ο Κ . 'Αλλωστε και πριν κυρώσουμε τη συμφωνία έχουμε την -απόφαση για τη Ά.ούη, πο-υ ουσι-αΐστιΐκά ειφαρυόστηκε και απ-ο την Ελλαο-α, εχ-ουμε την καταδίκ-η της Σμρί-ας.Το τέταρτο- βασικό ζήττιν-α είναι, ότι ιμ; την πράςη αυτή εκφράζεσαι η πολιτική βούληση για στενότερη -συνεργασία



* ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NA' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987μ* το ΝιΑ.Τ'0 χβκ μ« tyj δυτικοευρωπαϊκή ένωση. Δεν ξέρω αν’ γνωρ'ίζουν w «νά&δλφοί ν, i&m ewnj η δυτικοευρωπαϊκή (ένωση. Ε'ίμ.αττε υποχρεωμένοι να συμπληρώσουμε ό~: πρό- «βπ:·* για ·τιον οργανισμό oto ·9δράθιη|κβ το 1952- -54 αιαι ήταν ·(&&* too ’48 για va «wntel^icXüoiíí! η Ομοσπονδία της .Γερμανίας γ'.α va παραγάγει στρατιωτικούς εξοπλισμούς-— (βεβαίως με εξαιρέσεις όσον αφορά τα πυρηνικά βακτηρι Λογικά καε χημικά-—αλλά και ·οκ*τά παςοκάμπτονται ν.α'. ©υ- σοαττεοοά οοοκ έχε·! επανεξοπλισθεί η Αττική Γερμανία: wat παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό κα: φυσικά ανήκε! και στο· N A T O . Έίτσ! με αοτή η θέληση της Ε Ο Κ  να συνεργασθεί ιμε το Ν Α Τ Ο  επιβεβαιώνεται το σύνθημα που φωνάζει ο ελληνικός Λαός «ΕΟΚ και Ν Α Τ Ο , το ίσιο συνδικάτο».Κύριο·! Βουλευτές, νομίζουμε απ’ οκκήν τη σύντομη ανάλυση που κάναμε, είναι φανερό ότι περιορίζεται αποφασιστικά η εθνική ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία, δυναμώνει ο μιλιταρισμός με την πράξη αυτή στη Δυτική Ευρώπη.Και θιέλοφε να πούμε, επειδή λέγεται ότκ αίμτό είναι νέιο1 ζήτημα, ότι αυ'τό είναι απίό τη ΙΟετία του ΊΟ  -’20. Θέλω να πούμε ότι ο Αένιν έγραψε το 1915 άρθρο για το σύνθημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης και εκεί πολύ σωστά διατυπώνει τη θέση, ότι «οι ενωμένες πολιτείες της Ευρώπης στα πλαίσια του καπιταλισμού είναι απραγματοποίητες», όπως έγινε από τότε μέχρι σήμερα και έχουμε φθάσει σ’ αυτό το επίπεδο — και αυτό εξηγείται φυσικά από τις αντιθέσεις ανάμεσα στ|α μονοπώλια από πς αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες, απ’ τις σχέσεις ανάμεσα στις καπιταλιστικές χώρες και τα μονοπώλια κυριαρχίας και υποταγής—- αλλά είναι, «είτε απραγματοποίητες ή αντιδραστικές». Και πραγματικά αυτή η πράξη επιβεβαιώνει και αυτήν την πλευρά τής θέσης του Αένιν.Τώρια, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει την Ενιαία Πράξη. Και ιιτ/ιυιρ'ίισίτηρι,ε στην κοινοβουλευτική επιτροπή ότι. η εθνική πολιτική εξυπηρετείται καλύτερα από την Ευρωπαϊκή πολιτική. Ajinó άλλωστε το είπε, με τον ν' ή 6’ τρόπο και ο %. Π  απαληγούίας απόψε., όταν είπε·' ότι η εθνική ολοκλήρωση πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δηλαδή πραγματικά η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο δόγμα «πρώτα Ευρωπαίοι κα: μετά Έλληνες».Επίσης ειπώθηκε και απόΦε υπογραμμίστηκε από τον κ. Παπαληγούρα, ότι από την EOlK παίρνουμε χρήματα, βοήθεια κ.λπ. Δε θέλουμε νία πούμε τίποτα βαρύτερο, παρά μόνο να θυμίσουμε, ότι οπο'αδτ,ποτε βοήθεια συνδέεται με αίμα και δάκρυα και έχει πικρή (εμπειρία ο ελληνικός Λαός. Θυμίζουμε μόνο το σχέδιο ΜΙάρσαλ.Πέρα απ’ αυτά, είναι γεγονός, ότι η ένταξη στην Ε Ο Κ  έχει αρνητ’κές συνέποιες στο εμπορικό ισοζύγιο. Από μελέτη του κ. Γιαννίτση που δημοσιεύθηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στις 4.10.86 προκύπτει ότι αν το ποσοστό των εισαγωγών απ’ την Ε Ο Κ  στο σύνολο που ήταν πριν την ένταξη στην ΕΟ Κ . παρέμενε σταθερό, θα είχαμε εξοικονόμησε’ συνάλλαγμα 110% των ποσών που πήραμε από την Ε Ο Κ .Πέρα απ’ αυτά, είναι βέβαιο ότι: η ένταξη στην Ε Ο Κ  έχει οξύνει την οικονομική κριίση στη Χώρα μας. Ό λες οι άλλες χώρες της ΕΟ)Κ έχουν μια ανάπτυξη Α Ε Π  κατά ,2%. 3% κ.λπ. Εμείς περιοριζόμαστε στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη *"·ην ΕΟ Κ  είχε επιπτώσεις και στην οξύτητα της κρίσης. Και αυτό είναι καθαρό, κ; σκεςθούμε την αβεβαιότητα που δημιουργεί! για οπουδήποτε επένδυση και πρωτοβουλία, αν σκεφθούαε ότι κατακλύζουν τα προϊόντα της EOjK — ακόμα και στη Ραφήν» βρίσκεις γάλα Ολλανδίας—  και επομένως περιορίζουν την ντόπια αγορά. Και φυσικά πε- ριαιτήριω εκεί που υπάρχουν οι οπιοιεσδήπατέ δυσαναλοΥΐες λόγω της κοίσης, έρχεται και η Ε Ο Κ  που ζητάει νέες ανα- ποοσαρυονές που διευρύνουν τις δυσαναλογίες. Έχουμε π.χ. στην ανεργία, κάνοΚμε προσπάθεια να περιορίσουμε τον αγρο

τικό πληθυσμό', είναν φυσικό να δυναμώνει η ανεργία 'στη Χώρα μας.Βεβαίως, απόψε δεν ιφ οΟ $Η μ £  εδώ, αλλά το ότι το συμβούλιο οικονομικής αλληλοβοήθειας ζητάει και επιδιώκει συνεργασία με την Ε Ο Κ , ότι δήθεν δικαιώνεται η ΕΟ Κ . Αυτό δε λέει τίποτα. Είναι μια οντότητα, είναι μια πραγματικότητα η ΕΟ|Ιί και είναι φυσικό οποιαδήποτε χώρα, μαζί και η Ελλάδα, ναζί και η θέση ταυ Κ Κ Ε . για συνεργασία •/.αι με την ΕΟ Κ .Κύριοι Βουλευτές, είναι καθαρό από όσα αναφέρθηκαν, ότι η Ενιαία Π ράξη είναι καταθλιπτική και επαχθής γ α την ελληνική οικονομία κα: κοινωνία. Την καταψηφίζουμε και ζητάμε να γίνε: ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι 180 βουλευτές. Διότι πραγματικά έχουμε εφαρμογή, όχι όπως λέει το νομοσχέδιο, στο· άρθρο 1, του άρθρου του Συντάγματος 28 παρ. 1. Δεν είναι οποιαδή- ποτε συμφωνία. Είναι συμφωνία που υεταβίβάζει κυριαρχικά δικαιώματα οργάνων του ελληνικού Κράτους σε υπερεθνικά όργανα και χρειάζεται τα 3/5. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος της ψηφοφορίας θα τη θεωρήσουμε ότι δεν είναι· σύμφωνη με τους δημοκρατικούς κανόνες, είναι αυθαίρετη, είναι αυταρχική.ΠΡΙΟΕΑΡΕΥΩ;Ν (Παναγιώτης Σαλαμ άλικης). Ο’ κ. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών έχει το λόγο.Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Π Α Γ]Κ Α Α Ο Σ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Κύριοι συνάδελφο1!, θα συμφωνήσω με τους δύο ¡πρώτους εισηγητές, ότι είναι ιστορική πράγματι για το μέλλον της Χώρας και γιια το μέλλον της Εμριώπτς η σύμβαση .που καλοόμεθα να επικυρώσουμε σήμερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια σειρά από τροποποιήσεις της σύμβασης της .Ρώαης. που αφορούν στα επί μέρους κεφάλαιά της. Ανομε ι- σβστττα υπάρχουν νέα επιμέρους στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, υπάρχει η σημαντική διαφορά της εγγραφής σαν ισότιμου στόχου — κα: θα εξηγήσω τι εννοώ μ’ αυτό—  της σύγκλισην των οικονομιών στο κείμενο· της συνθήκης, υπάρχει η πρόβλεψη για την επέκταση της δράσης της Κοινότητας σε διάφορους νέουτ τ-μ.-ίς. υπάρχει και η θεσμοποίηση Της πολιτικής συνεργασίας. Αλλά καθοριστική σημασία πέρα από όλα αυτά, έχει η γενική δ’απίστωσκ ότι για πρώτη; )φοοά διακηρύσσεται .από τα κράτη - μέλη της Κοινότητας η ενιαία βούλησή των λαών της (Ευρώπης, βούληση που θα εκφράσετε απόψε και σεις για λογαριασμό του ελληνικού Λαού, για τη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής οντότητας, η οποία θα εκφράζεται με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συνοχής, με ενιαίο τοόπο ποος τα έξω και θα προσπαθήσει να αυτοκαθ'Ορίσίει το ¡μέλλον της, το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών, «νεξάρτητα απέναντ- στ·ς άλλες μεγάλες οικονομικές και πολιτικές οντότητες, που διαμορφώνονται στον κόσμο, απέναντι στις ΗΠΙΑ!, στη Σοβιετική Ένωση κ στο στρατόπεδό της, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στις μεγάλες ανερχύμενες δυνάμεις του τρίτου κοσμου.Είναι σάρες ότι στον 21 ο αιώνα οι θεσμικές οντότητες που θα εκφράζουν πολίτικά και οικονομικά πληθυσμού; μικρότερους από μερικές εΙκατοντάδΙες εκατομμύρ α. θα είναι στο περιθώριο των εξελίξεων.Η  συμμετοχή της Ελλάδας, στο γίγνεσθαι μιας σύγχρονης δύναμης για το μέλλον, της ενιαίας Ευρώπης, δε σημαίνει ,καθόλου ότ· ο ελλκννός Λαός πρέπει να θυσιάσει τη θέλησή του για εθνική ανεξαρτησία, την πολιτιστική του ιδ'ομορί/σ ■τα ειδικότερα όνειρα που έχουμε για την προκοπή' του Λαού μας.Αντίθετα η ύπαρξη ενόις πολυεθνικού συνόλου που θα εργάζεται για την ειρήνη εκτονώνοντας τα διάιρο.οα μέτωπα, .που έχουν δκυ.ιοοργηθεί μετά το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεΜς, που θ·α αποσυνθέτει την αντ- παράθε'ση των δύο στρατιωτικών συμφώνων που υπάρχουν αυ-



ί-Μjv τη*στιγμή, τΌο Σομφών» της Βαρσοβία; *α; του Ν Α Τ Ο , άπαρση ενός συνόλου, (mo θ» xwp‘« W - r. δημβο^Τ9',* v·7· α είναι κατσαρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως σε ανβνα άλλο μέρος του κόσμου, η ύπαρξη ενός συνόλου οπού α χωριιαρχουν οι κοινές σε όλους τους ευρωπαϊκούς λ̂αο-υς αλιτιστικές αξίες, αυτές που πηγάζουν από το εντοςο πα- ελθόν αυτού εδώ του Λαού νΜ αυτής εδώ της Χωράς και ου τις επικαλέστηκε τόσο εύστοχα ο κ. Στρατηγης, « ' · -  r χρειάζεται να τα επαναλάβω, η ύπαρξη αυτόν του συνο/.ου • ¡ασφαλίζει με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες 
m να προχωρήσει και ο δικές μας Λαός, η δ-.κ·χ μας 1̂1 αρίδα για να κατίοχμρωθ'ϊ·! η δικίιά μας σθντ/,η ταυτοτη.α 
m φυσιογνωμία, για να δείξουμε το καλύτερο δυνατό π?ο- ωπό μ·ας και προς τους άλλους συνέταιρους μας στη με ,η υπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής και προ, .o j j  ολο της υφήλίου.ΐΕύοιοι συνάδελφοι, ¡υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση που θα ·5ελα να ξεκαθαρίσω με τους συναδέλφους των ουο μεγαλυ- ίόρων κοιμμάτΙων ίου Κοινοβουλίου, της Νέας Ληαοκοατιας 
¿  της ΔΗΑΙΝΛ, που συμφωνούν με το κόμν,α της Π  λ-ειο- Ιηφίίας και θβ ψηφίσουν τη σύμβαση αυτή% Μας^ γίνεται μια ΐΒιίτική τακτικής. Είπε ο κ. Παπαιληγουρας ο.ι ,.αοισ.^ »ούριε τους σκληρούς και ισχυριζόμαστε ότι λογω του οτι ει- ,.άστε σκληροί αυτήν τη στιγμή έχουμε τη σύγκλιση των j ' ;- '.ονομιών.Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει —και το ξέρετε οσοι απο ;ας έχει συμβεί να έλθουν σε αντιπαράθεση μαζί μου παν« 
τι ■ TrfY&Y.p'tyévoi Ε'ΰλ'.τ:7.ιά ζηττ/̂ ατα ούτε & ρολο  ̂ υοο - '·λΤι >ού ούτε η φήμη του σκληρού. Προτιμώ τη^φημη του μα- λακού ικαιΐ συνεννοήσιμου ανθρώπου. Και οεν εχω πο.- ισχύ ριστεί ότι υπήρξαμε σκληροί. Αυτό που κάναμε και το κάναμε πιστεύω με επιτύχ α, είναι να διεκδικησουμιε̂  την ισοτι- μη συμμετοχή της ΒλλάΒας σ·ε όλες τις τ,οινου .‘Λ*ς -/·:Ζν·7'α σδες.Δεν πιστεύω ότι η ύπαρξη της σύγκλησης σαν νέ« ιτό- •παου στόχου της ευρωπαϊκής ενοποίησης- σ.ο κ-.ιμ-ω pw,i συνθηκών,"μετά την υιοθέτηση της Ενιαίας Π-οαξης. ε̂ιναι το s.S·ο· ποάγαα με την αναφορά στο προοίμιο της συαεασης ττς Ι ’ώμης ή με το πρωτόκολλο 7 στο οποίο αναοερθηκε κ.'* 11 απαληγούρας. Πρόκειται για ποιοτικά διαφορετικής ισχύος διάταξη, πρόκειται για σημαντικότατη εσελιςη στην ιστορ'α της Κοινότητας.|Το πρωτόκολλο 7 είναι ένα ευχολόγιο, συμπαθές μεν αλλά ευχολόγιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι^ούτε η Ιρλανοια. που έχε; α άλογο πρωτόκολλο στην πράξη εισοοχη; της, ούτε εμείς, ποτέ το επικαιλεσθήκαμε. Η  ύπαρξη διαταςης για τη θεραπεία της ανισότητας στο προοίμιο είναι και αυτή μία συμπαθής διάταξη γενικών αρχών, ανάλογη μ* «>·- λε- που υπάρχουν σε άλλα προοίμια άλλων συμβάσεων, όπως είναι π.χ. η' Σύμβαση του Ν ΑΤΟ και που δεν διασφαλίζουν

’ -τέλεια ·~τη συγκινητική ατίποτε σ' αυτους· που έχουν επικαλεσθούν.Κδώ πρόκειται για νομικά δεσμευτική διάταξη.-Μπήκε με πρωτοβουλία και μετά από σκληρή εργασία της ελληνικής Κυβέρνησης χάρη σε συμμαχία της ελληνικής Κυβέρνησης υ.ε άλλες χώρες της Κοινότητας, οι οποίες είχαν κοινά συμφέροντα και κοινούς στόχους. Και αυτή η νόμισα οεσμσυτι- κή διάταξή μας. δίνει σήμερα το περιθώριο  ̂ να απαιτνυμ. να, είναι ισότιμο στοιχείο του πακέτου των λύσεων των κοινοτικών ποοβλημάτων που θα συζητήσουμε μεθαύριο με τον εν ενεργείά Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. T IN T ?.M A N - και σε 15 μέρες ότα- συναντήσει ο Πρωθυπουργος τον Πρόεδρό της Επιτροπής κ. Ντελόρ.Έχουμε. λοιπόν, μία σημαντ'κή πρεοοο που οεν ειναι̂  αποτέλεσμα μόνο της δικής μας δράσης, είνα·̂  όμως αποτε/.ε- σμα σε σημαντικό βαθμό δικής μας όρασης, οίκων μα, ..r to-

ΠΡ ΑΚΤΙ.ΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ),τοβουλιών. δικών μας εμπνεύσεων. Λική μ*? 5!ναι ηήλεςη σύγκλιση» δική μας  ̂είναι η λέξη »συνοχή» και έγιναν αποδεκτές τώρα από. όλους1.2u ί*Υ O'J Ο Τ/. )v01” 0V, 7,;'J.p '.'C/' 0”JV,Oi.iC'£Â Ol. O'-iV «ε j  »j  <*ριθώριο της Κοινότητας, όπως είπε ο κ. Στρατήγης. Νομίζω. ότι ελαι λάθος πληροφορημ.ενος και ϋν*ι σημασ α σ* υποβολιμιαία δημο>σ:εύμ.α-τα. Ουδέποτε είχαμε την αίσθηση ότ· -Παστέ αντιπαθείς στην επιτροπή. Δεν ςερω ποιους βλε- πετε σεις και σας φέρονται με τρόπο αντιπαθητικό. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε αγαπητότατοι στην επιτροπή, εχουμε άσιστες σχέσεις με όλα τα μέλη; της. οι συνεργάτες μ.ου έχουν άριστες σχέσεις με πλήθος υπαλλήλων, βλεπόμαστε, •συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά για να φθάσουμε ̂ στο σημείο από τις 250 εν εξελίξει νομικές διενέξεις μεταςυ της Εκλάδας και της επιτροπής!, να έχουμε εκκαθαρίσει σήμερα περί τις 150· σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.Έχουμε, λοιπόν, μία καλή συνεργασία με την επιτροπή, έχουμε μία καλή συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, εχουμε 7.6ρος.Κμένα δεν αε ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι λέει κάθε Εγγλέζο- Το έχω ξαναπεί και στην τηλεόραση μία φορά και θύ-ίσωσαν α'ΞΟ'Γ/,οί αττό την Π  αράτζξη σας ο·ι τρ̂ -φονν.'•διαίτερη λατρεία προς την Αλβιόνα ιδίως όταν κυβερν,α'ται τνντηρητ'τ,'ές Κυβερνήσεις. Α«λλά εφιοσον ξερόν γ'.α. ο-οισυ-ένους αυτά που λένε οι Εγγλέζοι είναι κατά κα,.οΐυ ^?ό- πο τίτλοι ευγενείας θα σας πω, ότι 0> προηγούμενος Αγγλος υιόνιμος αντππρ-όσωιποςι στην κοινότητα ο b i n  Μ1- (1HAFI B U T LE iR  που είχε κάτσει τόσον καιρό ώστε οι ν Λ ί ν .  6τ, „ ,ίά Χ χ λ » ·· ,  ¡.E B U T L E R IS A IH O N  της κοινότητας, μια πολύ ισχυρή π,ρο·σω.πι·Λθ·τιη»α. Κγρ-αγ=. ένα βιβλίο που λέει μέσα κατά λέξη «TH E G R E E K S  A R E  .S H A R P  AND S U G G E S S F U L  N E G O T iA T O R S v . Λυτό siva.i μία εκδήλωση εκτίμησης από αντίπαλο, καλυπι, .ο και αξιοπρεπή αντίπα-λο, και θα την λάβω υπόψη, μου. Και δεν θα λάβω υπόψη; μου το αισχρά ανθελληνικό έντυπο «Κκο- ν-ομιστ». Θεωρώ τιμή μου να με χαρακτηρίζει ύπουλο, ίιοτι ,τ-ο περιοδικό αυτό εκφράζει ό,τι πιο ύπουλο και υποβολιμαίο υπάρχει παραδοσιακά στην .αγγλική εξωτερική- πολίτικη  ̂ απέναντι μας που κατά κόρον το έχει υποστει αυτός εσω ο Λαός και ο λαός της Κύπρου. Απ' αυτούς τους κύκλους κα-ι απ’ αυτούς τους ανθρώπους δε χρειάζομαι εκτίμηση. Αν μ.ε χαρακτηρίζουν ύπουλο, είναι τομή μου. (Χειροκροτήματα από το 11ΑΣΟΚ). Κάτι τους έχω κάνει και είναι σε θέση να το εκτιμήσουν σωστά.Νου.ί'ύω ότι αυτά είναι τα μόνα σημεία που με τους δυο πσώτο'υς' εισηγητές μπορούμε να διαφωνήσουμε, ¡νυριως θα συμφωνούσα με το-ν κ. II απαληγοιύρα. όταν τόνισε ---όπως και ο κ. Στρατήγης—  ότι το πολιτικό κυριαρχεί απο sow και πέρ.α. ότι αυτό είναι συμφέρον για τις μοκρες κ7·. αευ νατες χώρε*. Αντί για τον- αυτοματισμό της αγοράς, ο: πο- Λ·.τ κές’ επιλογές πρέπει '-α είναι αυτές που καθορίζουν την ,εξέλιξη των' οικονομικών συσχετισμών, γιατί στο κάτω — κάτω της γραφής ό,τι είναι πολίτικο δεν μπορεί ν-α παραγνωρίσει τις επιθυμίες των λαών, τις κοινωνικές και περι- φε.ρ ε ι ακες αν ι σότητε ς.Η εξέλιξη της πολιτικής συνεργασίας, όχι σήμερα, αλκα όπως σιγά - σιγά θα προχωρήσουμε δίνει νειες προοπτικές. Απορώ, γιατί ο κ Κ ά β ο ς επιμένει να λ-εει οτι υπάρχει α- πόσαση χωράς ομοφωνία. Δεν άλλαξε τίποτα, σε ότι αφορά την ουσία' των διατάξεων της πολιτικής συνεργασίας.  ̂Απλώς έγινε η- συνθήκη. Κ *ι μία γραμματεία, που λειτουργούσα άτυπα κάτω απ-ό την εκάστοτ-s Προεδρία, λειτουργεί πλέον μα μία τυπική μορφή. Η εξέλιξη όμως της πολιτικής -̂συνεργασίας, θα μας δώσει τη δυνατότητα ίσως να αποδεσμευ- θούμs από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και̂  τα συμφέροντα τους όταν αυτά δεν είναι ταυτόσημα, με τα σικ.α μας', γιατί δεν αποκλείεται να υπάρχουν σομφέ,ρονα των Η νωμένων II ολ'π-Γ'ών. τα οποία να είναι ταυτόσημα, με τα οι- κά μ.ας. όπως δεν αποκλείεται να υπάρχουν προτιοον.ς ση,



14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' —¿οξ'.ίΤΛ’.'η; Ένωσης, τις m í·*? «μβ'ς va υτοττηρ-ίξο-υμε.' κι εχοi'j’i;-. υποστηρ ιξ-ει τετοιες προτάσεις. Στο άμεσο παρελύόν ο; Ευρωπαίοι διαφώνησαν μβ τον ·/.. I’τ/γν.χν -το Δέμα το; χημικού πολέμου ‘Λ*! εξέφρασαν τις επιφυλάξεις του; -,1 a την ίξέλιςη της υπό-Δετης του Ρεϊκιαβικ.Θα αναφέρω ακόμα στον κ. Κάρπ«. δυο τομείς σηπ.α - - κότατους- των σημερινών εξελίξεων, όπου η: Εύρώπη έχε: ίδιαν πολίτική και προσελκύει η πολίτική αυτή- τους λαού; •/.α.·. τις κν&ρνήριις σε ϊόο συγκεκριμένες περιοχές, ενώ η τολ:τ:ν.ή των Ηνωμένων Πολιτειών έχε: χρεοκοπήσει να: έχει έλΔ-ει σ· αδιέξοδο. Πρόκειται για την Κεντρική Αμερική κα: την εξέλιξη της πρωτοβουλίας της Χονταδόρα και επίσης γ α την κατάσταση στη Μέση Ανατολή κα: την εξε- /.ιξη του πολέμου Ιράν— Ιράκ, ίδια τέρα- μετά το· γνωστό «Ιρανγκέητ». Κα: στους δύο χώρους υπάρχουν εκκλήσεις των χωρών προ·; τη; (Κοινότητα γ:α να παίξει το δικό- της πολιτικό πλέον κα: όχι μόνο οικονομικό ρόλο και να συμβάλει στην εκτόνωση των αντιθέσεων, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.Αν -δεν ενδιαφέρει το ΚΚιΕ να έχουμε μια αυτόνομη πολιτική και διπλωματική παρουσία στο διεΔ-νές στερέωμα, ώστε να μπορέσουμε να· εκτοΜωσοαμε τη διπολική, ψυχροπολεμική αντίθεση των δύο μεγάλων, αναρωτιέμαι τι άλλο έλα μπορούσε να κάνει η Χώρα μας και σε τι άλλες· διαδικασίες Δα μπορούσε να συμμετάοχει, για ν® ΔεωρηΔεί ότι έχει φιλειρηνική εξωτερική πολιτική.Κύριο; συνάδελφοι, οι ουσιαστικές αντιρρήσεις είναι φυσικό να εκφράζονται από τον κ. Κάπιπο. εκπρόσωπο του μόνου κόμματος που «2α καταψηφίσει, όπως έχει δηλώσει και στην Επιτροπή, την παρούσα σύκδαση.Νομ ί'ζω. ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σύγχυση: σε ό.τι αφορά τ ς διαδικασίες της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Κατ’ αρχήν, η εσωτερική αγορά είναι κάτι που υπάρχει ήδη. Δεν είναι κάτι που· δημιουργεί τα ι τώρα. Δεν υπάρχουν δασμοί μ.εταξύ των χωρών της Κοινότητας και τα προϊόντα κυκλο- ’φορούν σε μεγάλο ¿erítyuó ελεύψερια. Έχουν ή|δη καταργη·2εί πάμπολλα τεχνικά εμπόδια, διαίδι.καιτίες 'διοικητικές και άλ λες.Τι είναι η εξέλιξη που υιιοΔ-ετήΔηκε; Αφορά κυρίως έν·αν τομέα: Την κατάργηση των τεχνικών φραγμών στη διακίνηση αγαΔών και υπηρεσιών. Αυτό αφορούν οι περίφημες 300 αποφάσεις, που είναι ενδεχόμενο να πρέπει να υιοΔετηΔ-ούν με ειδική πλει-οψηφιί-α. θ® πρέπ-ει όμως να κάνουμει μι® συστηματι- τική ανάλρση, για να δούμε, αν πράγματι αυτές οι 300 αποφάσεις είναι όλες επιζήμιες και αν η Ελλάδα είτε δεν τις επιΔυμεί ,ε;τε δεν έχει τρόπο να τις απατρέψεη με τη όι-αμόρ- φωση συμμαχιών, για την συγκρότηση ανασταλτικής μειοψη- φίας.Στις περ ισσότερες περιπτώσεις, όπου υπάρχει αντίθεση τής Ελλάδας, για λόγους που έχουν σχέση με το ειπίπειδο ανά- πτυςής της. ¡με την κλιματική της και γεωργική' της Δέση, εχουμε σμμμαχίες ιδιαίτερα μετά την είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ικανές να συγκροτήσουν: -αυτήν την αν-αΦτ|έλίλουσα μειοψηφία, που δεν επιτρέπει να πιαιρΔ-εί αιπόφια- ση κ:.Ί επομένως, δεν έχε ι καμία σημασία η αντικατάσταση της ομοφωνίας με την- ειδική πλειοψηφ-ία. ̂Δεν πρ-αβλεπεται όμως, α;ντί«2ετα με ότι είπατε κάτι ανάλογο σε ο.;ι -αφορά τη φορολογική εναρμόνιση και τψ  απελευ- Δερωση της κίνησης κεφαλαίων, που είναι τα άλλα δύο με- γ;./,α τμήματα της εσωτερικής αγοράς.Μέσα στο τρεχον έτος π.χ. —  σας δίνω ένα παράδειγμα γ·:α ν·α μην επεηταΔώ σε πάρα πολλές λεπτομέρειας —  Δα- πρεπει να υιοώιετηέούν 16 προτάσεις οδηγιών στο φορολογικό τ-αμεα. που αφορούν- αλλαγή στιο. -σύστημα του φ ιΠΑ κα* προ- ωΔηση της εναρμόνισης των εμμέσων φόρων. Στις ΙΌ από τις I 4 αυτές προτάσεις η ‘Ελλάδα συμφωνεί, ©ίτιε γιατί Δεω- ρει ότι -2α έχουν ειυειργετιιικές επιπτώσεις στην .ελληνική οικονομία, -είτε γιατί νοΙμίζε-ι -ότι δε «2-α έχοιυν καμία επίπτωση

τΤ,ΣΓ,ούτ: αρνητική, ούτε Δετ'κή. Στις- υπόλοιπες 6 έχουμε αντιρρήσεις, αλλά σε όλες υπάρχει ισχυρότατη μιειοψηφίία που ξεπερνάει τα όρια της αναστ.έλλουσας μειοψηφίας.Βλέπετε, λοιπόν, ότι η υιοΔ-έτηση των νέων διατάξεων στον ταχέα της φορολογική ςνο-μοΔεσίας δε δημιουργεί καμ- μ!;.· καταστροφική εικόνα σαν αυτή που δώσατε.Σε ό.τι αφορά την κίνηση κεφαλαίων έχουμε πετύχε; εξαίρεση. μέχρι το 1988, από την οδηγία που υ-.οΔετήΔηκε πρόσφατα κα: οποέα Δα είχε νοίί-ετηΔε: ούτΐ'φ ή άλλως γιατί διαμορφωνόταν η απομόνωσή μας και δε «2α μπορούσαμε μό ν:Ί μας. χωριίς να έχουμε σοβαρές συνέπειες σε άλλους τομείς. να επιιμεύνουμε.Ε ξ  άλλου η ΣυνΔήΐκη της Ρώμης, στο άρΔι:ο ΙΟΙ προβλέπει τη δυνατότητα να ζητήσει η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, εξαίρεση από την ελευΔειρία κίνησης των κεφαλαίων κάΔε φορά που Δα έχει πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών. Εδηλώσαμε στη διαπραγμάτευση, ότι σκοπεύουμε, αυτή τη ρήτρα διαφυγής, να τη χρησιμοπο-ι-ήμ-ουμε, μέχρις ότο-υ λ,υΔ-ούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ισοζύγιο πληρωιμών μας,-Είναι -αυτονόητο1 ότι, σε ένα τέτοιο σοβαρ, 02-έμια, όπως είναι η κίνηση κεφαλαίων,, ισχύει κατ’ εξοχήν -αυτό π’οο λέει ρητά η εισηγητική έκΔέση: το εΔιμ-ικό δικαίωμα του βέτο. Ό χι δηλαδή το δικαίωμα νια καταψηφίζεις, αλλά το δικαίωμα, ακόμη ‘και όταν προι&λέπετιαι απόφαση δια πλει-οψηφίας, αν ευρίσκεσαι στην μειοψηφία και έχεις ζωτικό εΔνικό συμφέ ρον να μπορείς -να κάνεις 'χρήση του έύέμοο που δημίίούρ’γησε ο λεγόμενος «συιμβιβαισμός: vea Λουξεμβούργου» και να λες «εγώ δεν εφαρμόζω την απόφαση αυτή».Για το 19'8‘u σ’ ό,τι αφορά την κίνηση των αγαΔών και υπηρεσιών όπου και κατά κύριο λόγο προωΔο-ύνται οι ρυΔμί- σεις γιια τηιν εσωτερική αγορά είχε πριογραμίμαιτισΔειί υιοΔ-έ- τηση, 95 προτάσεων. ΥιοΔ-ετήΔησαν τελικώς μόνο ο-ι 68. Απ’ απτές τις 6'8 οδηγίες είχαμε προ-βλήματα μόνο σε δύο στις κρατικές προμήΔειες και τα φάρμακα. Στις άλλες 66 ρυΔ- μισεις δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά στην κοινότητα μ’ αυτό το πτωχοπροίδρ-ομικό πνεύμα ότι είμαστε ανίκανοι για οποιαδήπο-τε οικονομική εξέλιξη, ανίκανο; για οποιοδήποε διεΔνή ανταγωνισμό, -ανίκανοι για οποιοδήποτε εκσυγχρονισμό της οικονομίας -μας. Σας ξα- ναλέω άτι 66 ρυΔμίσεις στις 68 δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ούτε στοις κράτος, ούτε στους ¡Ιδιώτες, ούτε στους δημόσιους οργανισμούς, και τους άλλους φορείς της οικονομίας. Γιατί έπρεπε να τις αρνηΔ-ούμε; Επειδ-ή ΕΟ Κ  και Ν Α ΤΟ  είναι το ίδιο συνδικάτο;Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ- ΚΑΙΤ ΓΙ ΟΣ. Εσείς τα λέτε στη σύμβαση.Θ ΕΟ ΔΩ Ρ Ο Σ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Γ«άρχουν λο-ιπό-ν δύο επίμαχες οίδηγίες. Οι κρατικές προμήΔειες και η αξιολόγηση φαρμάκων. Εικ©ί πετύχαμε επιφυλάξεις κα; ρυΔμίσεις μεταβατικές που δ-sv μας Δίγουν και ταυτίζονται με τις ρυΔμίσεις που έχουμε πετύχε-, μετά από έντονες διαπραγματεύσεις με την επιτροπή.Για το 198-7 υπάρχουν οι προτάσεις 120 οδηγιών που αφορούν εσωτερική αγορά, όπως προτείνονται τώρα-, όχι οπούς Δα διαμορφωιΔουν μετά από τη συζήτηση. Μόνο 21 οδηγίες από- τις 120· μας δημιουργούν έστω και τα ελάχιστα προβλήματα. Δεν είμαστε εμείς το- κύριο φρένο της εξεν,ιξης της εσωτερικής αγοράς. Δεν είμαστε εμείς και πριν από την ενιαία πρ-αξη που εμποδίζαμε την εξέλιξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, κ-Γ αυτό γιατί είναι φυσικό οι μεγάλες οικονομίες να έχουν περισσότερους τομείς να υπερασπίσουν και ν-α προβάλλουν περ ισσότερες -αντιρρήσει ς -κα-, περισσότερες ανασταλτικές αντιστάσεις στη διαμόρφωση -της εσωτερΊκη;  αγο-?á?;>.Είναι σαφές ότι η ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί να ζήσ-ε-ι μέσοι στα πλαίσΐια της ελληνικής αγοράς. Έχει ανάγκη



26ßß ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)την ευρωπαϊκή αγορά, και Δα πρέπει να βγρι και να διεκδι- κήσρι το ρόλο της, όπως με κάποια επιτυχία είχε1! άρχισε! ήοη να κάνει.Το Διέμια των εισαγωγών και εξαγωγών· τώρα. Πράγματι το 1980 αποτελούσαν το 38.8% των συνολικών εισαγωγών της Χωράς και τώρα αυξήθηκαν στο 47% οι εισαγωγές' από την Ε Ο Κ . ΐΧώς Δα ήταν δυνατόν· να μην αυξη,~ Δεί το πσσεστή, όταν 'κατιαιργήΔιηκαν οι φραγμοί ικαίι ισχυσε και στην περίπτωσηι αυτή κάτι που ισχύει πάντα σε τέτοιεςπεριπτώσεις, υπήρξε το λεγόμενο T R A D E  D IV E R S IO N  E i’ - F E G T , η μετάθεση των εμπορικών ρευμάτων και αρχίσαμε να εισάγουμε από την κοινότηα προϊόντα που παλαιότερα τα παίρναμε από άλλες αγορές. Είπατε ότι στη Ραφή να αν δεν κάνω λάΔος έχει γάλα εισαγωγής. Μια να μηγ έχουν γάλα τα παιδιά ης Ραφήνας; Η Ελλάδα παράγει 25% περίπου του γαλακτος που καταναλώνει. Αν μου λέγατε για κάτι άλλο α''ταγωνιστικό με ελληνικά προϊόντα όπως είναι τα βιομηχανικά προϊόντα κατανάλωσης που έχουν κατακλύζει τις ελληνικές αγορές, τότε Δα σας έλεγα βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά εσείς αναφήιετει το γάλα καιτ’ εξιοχήν προϊόν ¿•που είμαστε σε έσχατο βαΔμό ελλειμματικοί. Το δίλημμα ΐεν είναι ανάμεσα στο να εισάγεις γάλα ή να μην εισάγειςείναι να καταναλώνεις ή γιοι μη καταναλώνεις και σαν βουλευτής του υπολοίπου Αττικής και επομένως και της Ρα- φηνας διαμαρτύρομαι, διότι θέλετε να στερήσετε τα παιδιά της Ρΐαφήναις από το Ολλανδικό τους γάλα.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ  (Αλίμονο στους κτη- νοτρύφους.Θ ΕΟ Α Ω Ρ Ο Σ Π ΑΓΚΑΛΟΣ· (Αναπληρωτής Υπουργός Εςωτερικων). Δεν παράγουν, κύριε Κάππο, οι κτηνοτρόφοι μας αρκετά γάλα, έχουν 'αρχίσει να αυξάνουν χψ  παραγωγή τους και αυτό είναι Δετικό, αλλά ακόμα κυμαινόμενα σ:ε τέτοια ποσοστά τροφοδότησης σε κτηνοτροφικά προϊόντα που το πρ ,βλημια είναι .αν αγοράζομμιε ιαιπά τηνι ΐκοινότητα ή, από άλλες χώρες. Εμείς λέμε ότι από την κοινότητα αγοράζουμε ακριβότερα και έχουμε σοβαρή απώλεια συναλλαγματική γιατί αναγκαζόμαστε ·>α εφαρμόσουμε την κοινοτική προτίμηση και ζητάμε αποζημίωση σ’ άλλους τομείς. Δεν προσπαθούμε να σας αποκρέψουμε την πραγματικότητα.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Υ Τ Ο Σ . (Δεν ακούστηκε).ΠΡΟΕΔΡΕ'ΥΙΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμ,αλίκηΐς). Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφον, όχι διακοπές γιατί πρέπει να επισπεύσουμε τη συζήτηση.Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Ο κ. Μποάτος μου είναι ιδιαιτέρως συμπαΔής, αλλά, αν ανοίξει η κερκάπορτα των διακοπών, δεν Δα τελειώσουμε ποτέ.ΙΩ Ά Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Υ Τ Ο Σ . Δεν σας ακόυσα, κύριε Υπουρ- γέ.Π ΡΟ ΕΑ ΡΙΕΥΏ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Καλύ- τερα που δεν ακούτε, γιατί Δα ανοίξει διάλογος αντικανονικά.Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ ’ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών)'. Επιτρέψτε μου να σας πω εδώ πώς εξελίχθηκε σε εκατομμύρια δολάρια, το εμπορ/Ι/ΐό έλλειμαα με την Ε Ο Κ . Είναι 3 δις δολάρια το 1981, 3.153 εκ. δολάρια το 1982. Το 1984 μειώνεται σε 2.809 εκατομμύρια δολάρια. Μειώνεται περαιτέρω το 1984 σε 2.644 εκατομμύρια δολάρια και αυξάνεται το 1985 σε 3,2111 εκατ. δολάρια, δηλαδή στο επίπεδο του 3.153 του1 1982.Λυτό που έχει μεγαλύτερη, σημασία είναι αυτό το έλλειμμα σανι ποσοστό του συνολικού εμπορικού μαις ελλείμματος, διότι αυτό Δα δείξει αν η Κοινότητα είναι, ιδιαίτερα επιζήμιος χώρος. Και βλέπω εδώ ότι το έλλειμμα με τη,ν Ε Ο Κ , οαν ποσοστό του’ συνολικού ελλείμματος του εξωτερικού μας εμπορίου, είναι 46% το 1981, 53% το ! 982 —έχουμε εκεί την επίδραση της μετάΔεσης των εμπορικών ρευμάτων που σας λέω.—· 5(2% το 1983. Και αρχίζει να μειώνεται : το 1984, πάει 49% και 51% το 1985. Έχουμε λοιπόν μία εξέλιξη  που δεν δικαιολογεί την καταστροφική αντίληψη που εκφράζεται μερικές φορές από ορισμένους κύκλους.Θα μου επιτρέψετε να Δέσω· στη διάΐΔεση της ΕΔνικής -αντιπροσωπείας δυΐο σχετικούς πίνακες από( τους οποίους ο ένας είναι γ.α τα έτη 198(1— 1985 και ο άλλος από το 1981 μέχρι κα. το Φεβρουάριο του 1986.(Σίτο σημείο αυτό· ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών καταΔέτει στα Πρακτικά τους σχετικούς πίνακες οι οποίοι έχουν ως ε ξ ή ς ) :
Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ι ΑΕξέλιξη των εξαγωγών και εισαγωγών της Ελλάδας στο σύνολό τους και σε σχέση με την Ε Ο Κ  (σε εκατ. δολάρια) (1981-1985)

1981 % Μεταβολής 1982 % Μεταβολής 1983 % Μεταβολής 1984 % Μεταβολής 1985 % Μεταβολής
Εισαγωγές (σύνολο) 11.468 (·λ2) 10.068 (-12,2) 9.491 (-5,7) 9.745 (2,7) 10.561 (8,4)Εξαγωγές (σύνολο) 4.771 (16,5) 4.141 (-13,2) 4.105 (-0,9) 4.394 (7,0) 4.293 (-2,3)Εμπορικό έλλειμμα -6.697 Η ,6 ) -5.927 (-11,5) -5.386 (-9,1) -5.351 (-0,6) -6.268 (17,1)Εισαγωγές από ΕΟ Κ 4.759 (12,4) 4.695 Η ,Β ) 4.419 (-5,9) 4.411 (-0,2) 4.950 (12,2)Εισαγωγές από Ε Ο Κ  ως % συνόλου (41,5) (46,6) (46,6) (45,3) (46,9)Εξαγιογές προς Ε Ο Κ 1.666 (1,5) 1.542 (-7,4) 1.610 (4,4) 1.767 (9,8) 1.739 (-1,6)Εξαγωγές προς Ε Ο Κ  ως % συνόλου (34,9) (37,2) (39,2) (40,2) (40,5)Εμπορικό έλλειμμα με Ε Ο Κ -3.093 (19,2) -3.153 (1,9) -2.809 (-11,0) -2.644 (-5,9) -3.211 (2.1,4)Εμπορικό έλλειμμα με Ε Ο Κ  ως % συνόλου (46,2) (53,2) (52,2) (49,4) (51.2)
Π η γ ή : Μηνιαία Στατιστικά Δελτία Τράπεζα; Ελλάδος (Μάρτιο; 1986) (Πιν. 43)



,2,6:27ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 Π ΙΝ Α Κ Α Σ  1ΒΕξέλιξη των εξαγωγών χοα εισαγωγών της Ελλάδας στο σύνολά τους και σε σχέση με την Ε Ο Κ  (σε εχατ. δολάρια) (1981 φΕβ. 86)
1981

Εισαγωγές (σύνολο) 11.468Εξαγωγές (σύνολο) 4.771Εμπορικό έλλειμμα -6.697Εισαγωγές από Ε Ο Κ  4.759Εισαγωγές από Ε Ο Κ  ως% συνόλου (41,5)Εξαγωγές προς Ε Ο Κ  1.666Εξαγωγές προς Ε Ο Κ  ως% συνόλου (34,9)Εμπορικό έλλειμμα με Ε Ο Κ  -3.093 Εμπορικό έλλειμμα μεΕ Ο Κ  ως % συνόλου (46,2)

% Μεταβολής 1982 % Μεταβολής 1983 % Μεταβολής 1984 % Μεταβολής 1985 % ψ τ  βολής ;α- 1986Ιαν.Φεβρ. % Μεταβολής*
(5,2 ) 10.068 (-12,2 ) 9.491 (-5,7) 9.745 (2,7) 10.561 (8,4) 1.670 (-3,2)(16,5) 4.141 (-13,2) 4.105 (-Γ9) 4.394 (7,0) 4.293 (-2,3) 701 (6,1)(-1,6) -5.927 (-11,5) -5.386 (-9,1 ) -5.351 (-0,6) -6.268 (17,1) -969 (—y ,ο )(12,4) 4.695 (-1,3) 4.419 (-5,9) 4.411 (-0,2) 4.950 (12,2 ) 859 (13,3)

(46,6) (46,6 ) (45,3) (46,9) (51,4)(1,5) 1.542 (-7,4) 1.610 (4Λ) 1.767 (9,8) 1.739 (-1,6) 330 (39,2)(37,2) (39,2) (40,2) (40,5) (47,1)(19,2) -3.153 (1,9) -2.809 (-11,0) -2.644 (-5,9) -3.211 (21,4) -529 (1,5)(53,2) (52,2) (49,4) (51,2) (54,6)
Πηγή : Μηνιαία Στατιστικά Δελτία Τράπεζας Ελλάδος (Απρίλιος 1986) (Πιν. 43) * Ποσοστό μεταβολής έναντι αντίστοιχης περιόδου 1985.Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, υπάρχει το •δέρα των Μαδ,αρών αχιαλαβών τη(ς Ελλάδας από την Κσινό- τηιτα. Τα 1981 οι καθαρές απολαι&ές ήταν· 10 δις δραχμές. Το 1·98Ι5 είναι 121 δις δραχμές. Στην πενταετία 1'981—  1985 εισπράξαμε 329 δις δραχμές καθαρά από την Κοινότητα. Αυτά είναι σημαντικές συμβολές στην- άνοδο· του εισοδήματος των αγροτών μας, στη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, στη χρηματοδότηση επενδύσεων υίποδίομής μέσα αχό 'το πείριφεριειιχκό ταμείο, στη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικού εκσυγχρονισμού στον τομέα της Υγείας καί της Παιδείας.Τον Ιανουάριο έως το. Νοέμβριο —δεν έχουμε το Δεκέμβριο του 1986--- φδάνοαμε τα 151 δις δραχμές σε ό,τι αφορά τις καδαρές απολαβές. Για το 1987 προβλέπουμε 256 Βις δραχμές.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής', το 1986 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο καδαρό όφελος από όλες τις χώρες—μέλη της Κοινότητας, 1 δις 3ΌΟ εκατομμύρια E C U , έναντι 1 δις 244 εκατ. E C U  της Ιρλανδίας.Κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει όμως ν·χ αφεδεί η εντύπωση ότι πρέπει’ να δούμε την Κοινότητα σαν ένα σύνολο δούναι και λίαβείν. Νομίζω, ότι δΧ πρέπει να επαινέλδω· στα λόγια που είπα στην αρχή. Η  Κοινότητα δίνει μία δυνατότητα στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι η Ελλάδα -δα μπορέσει και -δία δβλήΧει να αξιιοποΜήοε'! Χυτή τη δυνατότητα. Και αυτό σημαίνει κινητοποίηση της οικονομίας μας και όλων των παραγόντων- της δημόσιας ζωής. Fta να αντιμετωπισδεί αυτή η πρόκληση χρειάζεται ομοφωνία και ψύχραιμη, συ,νεν- νκήση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, χρειάζεται ξεκ·αδ άρωμα πιάνω στο τι είναι εδνικά ωφέλιμο και'διαφύλαξη αυ- του του εδνικά ωφέλιμου από τις κομματικές διενέξεις και ,  αντιθέσεις, που είναι ίσως ορδό να αναπτύσσονται σε άλλους τομείς., Νομίζω, ότι είναι ηλί-ου φαεινότερο, ότι .πρέπει η Βουλή να επικυρώσει την ενιαία πράξη τροποποίησης της σύμβα- ογΛ ~τί* Ρώμης και να επιτρέψει στον ελληνικό Λαό, με αυτόν τον τιροπα, να συμμετάσχει στην ενιαία πορεία των 12 ί·-ρ;ωπαι:κων λαών,, για ένα μέλλον ανεξαρτησίας, δημοκρα- “ *« %α'· εμβολής στην παγκόσμια προσπάθεια για την ειρήνη. Σας ευχαριστώ.(Χειροκροτήματα από' την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ) .ΠΡΟΕΔΡΙΕ,,ΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλόκης). Ο' κ. Κανελλόχουλος ως Κοινοβουλευτικός 'Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο,

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν ιΕ Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Ε να ι, κύριοι συνάδελφοι, σημαντική πράγματι αυτή η ττιγμή, κατά την οποία το | Αοινοβοάλιο· αποφασίζει να διευρύνει και να εμ,βαδύ- νει μία βασική διε'δνή συνεργασία, η οποία ως τα σήμερα α,π&βη, αναμφισβήτητα χρος όφελος της Ελλάδος. Είναι όμως περισσότερο σήμαν'τιΐκή για το γεγονός, ότι το κυ&ρνοιν κομμά, τώρα πια., δεν έχει απλώς άποβιάΙλει τις αντιρρήσεις του επί των όρων της συνεργασίας αυτής, αλλά και παραλλήλων τις αντιρρήσεις αρχής που έτρεφε από την αρχή.Για μένα ήταν πράγματι έκπληξη, αλλά και ευχαρίστηση η παρακίολούδηση του Υπουργού σήμερα στο Βήμα, Ο οποίος δ!εν μίλησε — 7.x: πολύ σωστά—  μόνο από την πλευρά της ανταλλαγής ωφελημάτων μεταξύ των δύο ομάδων, της Ελλάδος και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά προπαντός προχώρησε σε μεγαλύτερο β’ά-δος, που αφορά τη δημιουργία μιας πολιτικής ενότητας και αν -δέλιειτε και πολιτιστικής ενότητας της Ευρώπης, μέσα στην οποία η Ελλάς •δα, έχει και την προστασία της δημοκρατίας της και της ε- λευδερίας της και την ενίσχυση της οικονομάς της, αλλά και την τόνωση των πολιτιστικών της; ιδιαιτεροτήτων.Είναι, πολύ φυσικό το Κ Κ Ε  από την αρχή να είναι φορέας μιας διαφορετικής απόψεωίς. Η αντίρρηση χ®υ δα μπορούσε via έχει κανείς, είναι; Αν πράγματι όσα υίποστηρίζει αντα- χοκρ νονται χρος την πράγματιπότητα και δεύτερον-, αν ανταποκρίνομαι και προς τις μαρξιστικές απόψεις, οι οποίες υ- ποτ-.δεται ότι αναπτύσσονται εδώ. Η  προσωίπική μου άποψη είναι, ότι δεν έχουν σχέση με τον μαρξισμό, θ' ίδιος ο Μ.άρξ. όταν έγινε η τελωνειακή ένωση στη Γερμανία, υποστήριξε, ότι δα ήταν πολύ σωστό αυτό το βήμα να συνεχιστεί και αποτελεί μια πρώτη πρ-οσπιάδεια για την ευρύτερη ενοποίηση. Το ίδιο ε&ε ο Έγκελς όταν έγινε η Αγγλογαλλογερμανική συμμαχία, ότι δα, έπρεπε να παρακολουδηδεί από τη συνεργασία όλων των- προλεταρίων της Ευρώπης. Αλλά και το πράγμα είναι περισσόΐτερο απλό, με την εξής λογική:Ανάμεσα στις δύο- υπερδυνάμεις, δε δα ήταν σωστό να υπάρχει μα τρίτη, ανταγωνιστική; Υιποστηρίχδη/ε εδώ, ότι δε δα είναι δυνατόν να δι-αμορφωδεί, γιατί τα μονοπώλια, όπως έ’ίπε ο Λεν tv εμποδίζουν αυτήν τη διαμόρφωση αυτής τη|ς ενότητας, Όμως και στις Η Π Α  υπάρχουν τα, μονο- πώλ'α. Και όμως εκεί1 διαμορφώδηκίε αυτή η ενότητα. Και to πιο σπουδαίο·: Είνα· δυνατόν να μαχόμαστε για την ένωση των προλεταρίων όλων των χωρών, αλλά να διαφωνούμε προς την ένωση των προλεταρίων ειδιίκώς των· Ευρωπαίων; Πώς δα πολεμήσουμε καλύτερα τις πολυεδνικές εταιρείες, αν οι εργάτες όλης της Ευρώπης, ή του τμήματος' αυτού του ενοποιούμενου της Ευρώπης,, δεν είναι σε δέση να αντι- δρώσουν με συνεργασία καδολικά κα,ι κάνουν ένα μέτωπο εναντίον των ετχ'ρειών αυτών;



2l628 > ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

,  Ελέχθηυαν βέβαια θέματα τα t —οί» δ*ν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ελευθιέρια τω» κεφαλαίων κα: ο κίνδυνος ατό την ε λ ι ξ ί ρ ι α  κινήσεως1 των κεφαλαίων. νο- μ !ζω . ότι κ/τιμετωπιΨθηκϊ σωστά ατό τον ·/.. Υπουργό καί ¿εν χρειάζεται να α.ναφερθώ. Θ έλω  μόνο· να τονίσω, ότ: πέραν sr/«.sivfiiv·. τα οποία ανέφεοε. έπρεπε να .αναφέρει. ότ'. το πρωτόκολλο 7 «ίνα; εκείνο, το οποίο επίσης καί απ’ αυτόν, τον τ η αγώνισμά μας προστατεύει. Κ α ι β>ε·βα(Ιωι; και οι ρήτρες διαφυγής του περιλαμβάνονται κα: τ' αυτή τη συμφω- ν α κα; περιελαμιβάνοντο κα: ττη συνθήκη της Ρώμης. αλλά ακόμη κα: ο περίφημος συμβιβασμός του Λουξεμβούργου.
Α,ς έλθουμε, ιχυριοι συνάδελφοι, στην Ενιαία  Π ρ ά ξη ;. Β ί- να: αναμφ ισβήτητο. ότ: αυτή η Ενιαία Π ρ ά ξ η  αποτελεί ένα όήμα. μία ττρόο5> προς την ενοποίηση της Ευρώπης, η οποία ενοπο ηρη μάλιστα, είχε τε μία ορισμένη φάση σημειώσει μία στάτομότητα, εξαετίας πολλών παραγόντων κα: εάν θέλετε ακόμη υπερβολών στις εθνικιστικές προκαταλήψεις ή κα: ττα με στενή έννοια, οικονομικά συμφέροντα. Ο  συμβ'βασμός του Λουξεμβούργου μάλιστα. ήταν μία απ αυτές τ:ς βασικές α.’τ ιές . ώστε πράγματι ο Ν τάρεν ΝτΟρθ να αποκαλεί αυτή/ την Ευρώπη. που είχε ένα τοσο μεγάλο δυναμικό. ουσιαστικά ενα νεκρό δεινόσαυρο. που δεν ήταν σε θειση να α- ξ:οπο:ή;τε: τ:ς; δικές του τις δυνατότητες.11 ροηγήθηκε μακροχρόνια προσπάθεια για να φτάσουμε σ αυτή τη σημερ νή Ενιαία Π ρ ά ξ η , την οποία πρόκειται να ψηφίσουμε.Σκοπός αυτής της Β/ια ας Π ρ ά ξ η ς , όπως' άλλωστε προ- εικυψί y ~ l τις αναπτύξεις, είναι να επιτύχουμε μία εμβάθυνση των Ι'νοινοτικών πολιτικών και ιδιαίτερα τη διαμόρφωσητης εσωτs? κής αγοράς. Σκοπός ακόμη ειύαι να επιτύχουμεβελτίωση της: οικονομικής κα: κοινωνικης κατάστασης τηςΕυρώπης. με '.Ιούς τομείςι, στους Οποίους πρόκειται να ανα-πτυχθεί. Επίσης, να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Κοινό-Όησας. να βελτιώσουμε ακόμη την ισορροπία στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, να προωθήσουμε την αλληλεγγύη μέσω στην ίδια την ¡Ευρώπη και εάν θέλετε ακόμη περισσότερο αποφασιστικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου.Από πλευράς ελληνικής, νομίζω, ότ: τα συμφέροντα μας αναμφισβήτητα κατοχυρώνονται, ώστε να μ.η·ν υπάρχει κίνδυνος. Εικε νο όμως που θέλω να τονίσω είναπ ότ’ με κάποια υπερβολή, νομίζω, αντιμετωπίζουμε τη στιγμή αυτή, αυτό το επί τελούμενο' βήμα.-Δ-εν ύπαρχε ϊ α.;.λγ’.ΟΌΐλ’.α ο τ: ε ■:να: 'j-t a τερό̂ εος y.a αν,ομηΤΓ'ΐ ρ !·σσότερο ε.ίν at ~οοοΕο-; γ:ατ! υττογραμ,ιμ 'ζετα: το :νε juaτης ενοποίησεως κΐερίΤ7στ'ε.ρο. a" 0 τη,ν ■-ροώ^ητη ;):ΖC -V 0 :ων

υ.%: μέτρων γ 1 2  ~;ην 3!.τί'Τ ·ευξη στην η τηςί ενοτΌ»ήτεω;αυ>τγ;ς. Θα ήθ ελα ay.? *·βώ α*.τ·6 τη; άποψη αυτή. -■ :V. ναανησυχεί κα: νιαν:■ίς ν,7.[ ν α μην •J”■ερα'.τ Ο'οοςεί 7 . at 7:αν• ‘ί>να :ιονίσω μερ ■ /¡ά ΖτΛ Ί2 στνχε a aυτής ττ,ις Errata ς 1 1 ρά-_ γτι. 77 CU *'SV 5·'-v'i .XVO’JV 7TCάγιματ: C Τ 7η·τ·ν.ώνοντα: εχ:α ■α:ΓΤ2 -τικές ή ραγδαίες μεταβολές.1.1 ρώτα - πρώτα, τα μέτρα, όλα. που προτεΚοντά', δεν είναι εκτελεστά μέτρα, είναι περισσότερο διαδικασίες κριτηρίων ή νομικές βάσεις για τη λήψη αποφάσεων σε ορισμένους τομε:ς.Λτυτερον. δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα για την προώθηση, όλων αυτών των μέτρων. Υπάρχει ένα όριο για την πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς ταυ 1992. Αλλά οεν υπάρχει καμία Όμ'κή κύρωση, εάν υπέρ βούμε το 1992. Θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται ο: κοινοτικές ή ο: εθνικές πολίτικες: Δεν υπάρχουν εδώ είτε προθεσμίες, σίτε προτεραιότητες και ακόμη δεν υπάρχουν · προθεσμίες για τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας. Δεν προωθείται, επίσης, η αόξηΐσπ των ιδίων πόρων που είναι ουσιώδης προϋπόθεση, για τη λειτουργία της κοινοτικής1 »λληλεγγύης. Και δεν ενισχόεται όσο πρέπει τΟ Ευοινπαικό Κοινοβούλιο κα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταντά να είναι όργανο του Συμβουλών,

ίν”"Ρ».ΙνΟΟ ίνα εΐοος γραμμ..ατ εα  ς . Κα: το Συμβούλιο. το ίν'Ο.να είνα:: ττε,ρ̂ .ττ;ου ένας εςο>7της· εύνι/ών JATCOIV μιέ:τα 7  τηνΙνΟ'.νότητ α;. Για το ίδιο τ0 Κο: νοοοόλ’.ο. τ ■θίεντα: ο? ■ ”μένο;y.a C'vcc. υπάρχει κάποια πιρόοδος γ:α τη JUT.Αμε τ οχ ή ι:ου 7τ:ςe ta :'7.27* ες· και ρυθμίζοντ α: κα: ο ρ :7·μί£ο•α -θέματα π:o'j 7/1-τΐζοντα.: με: συν αποφάσεις. Αλλά 7,at αυ- c η ο: συνιαπ•Λ'·/άτειςμπορεί να ματαιωθούν από τη στ:γμή 7 ατά την Οποία θα έχε:δμ;0·φ(ον ία τθ’ συμβούλιο.Κατά τη γνώμη μου ένας από τους βασικότερους παράγοντες που θα έπρεπε να προωθηθεί θα ήταν πράγματι η ανάπτυξη περισσοτέρων πρωτοβουλιών και αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στο ίδιο το Κοινοβούλιο.Φοβούμαι ακόμη, ότι σημειώνεται και μία οπ σθοχώρηι-η 
νύψ  ευρωπαϊκή νομισματική συαφωνία, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο. Βέβαια υπάρχουν, όπως είπα, ή τίθενται αυτοί ο: γενικοί? κανόνίες. οι οποίοι εν συνεχεία πρόκειται να εφαρμίασθιοίύν στις περισσότερες πειρΊπτώσε.ς πάλι με την ομοφωνία, σε λίγες περιπτώσεις με την ποιοτική, ή όπως ‘λέγεται ειδική πλειοψηφικά, η οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύει αναμφισβήτητα τα ελληνικά συμφέροντα. Αν υπάρχουν 91 ψήφοι, των μικρών, διότι περί αυτού πρόκειται, ματαιώνεται οποιαδήποτε απόφαση εναντίον της Ελλάδος, πέραν των ρητρών διαφυγής, πέραν της ρήτρας του Λουξεμβούργου. πέραν τάυ πρωτοκόλλου 7.Ελέχθη εδώ. ότι υπάρχει κάποια αντίθεση των λαών της Ευρώπης στη διαμόρφωση αυτής της εν αίας, ας το πούμε, κοινότητας. Θα ήθίελα να τονίσω, ότ: έγινε μια δειγματοληπτική έρευνα το Δεκέμβριο του 1985. αν δεν κάνω λάθοό, από το ευρωιβαρόμιειτρο. ένα ειδικό όργανο που έκανε την· έρευνα αυτή. Ε'δίκά για την Ελλάδα αναοέρω. Ερώττμ-α: Ωφελήθηκε η Ελλάς: Απάντηση: HM%: Ωφελήθκκε όσο· κα: οι άλλοι, ή λιγότερο: 23# όσο και ο· άλλοι, λιγότεοο 33#. ΒδΛΐΒ πολύ υπέρ της ενοποιήισειως: Tfe 67# στην Ελλάδα απαντά ότι είναι υπέρ της ενοποιήσεως.(·2το σημείο αυτό κατατίθενται σχετικοί πίνακες c  οποίο: έχουν ως ε ξ ή ς ) :Ευνοϊκή στάση απέναντι στην Ενοποίηση της Δ. Ευρώπης:
19621970 Ευρώπη των 67274 Ευρώπη των 9
1973 71 631979 80 751981 78 741982 75 701983 78 751984 82 77Απαντήσεις επί «ρωτημάτων για ΕΟ Κ  στην Ελλάδα—-ΕΟΚ :Ευρ«βαρόμετρο. Εο 22 Δε-/.. 1984 Ελλάς ΕΟ ΚΕίναι καλή επιλογή η ένταξη; 45# 58Όσο κα· οι άλλοι 23# 43Ωφελήθηκε η Ε λ λ ά ς; 51# 48λιγώτερο 33# 30Πολύ υπέο της ενοποιήσεως 67# 7(1Θα εζτυ.ειώνετο πολύ σε περίπτωσηιαποχω ρήσεως: 26# 39Π  κοινή δράση: είναι αναγκαι\α· για ηρόοδίο οικονομίας κιαι αιντι-εργιιακή αντ'μετωπιιση 55# 61κατά τιμών 60# 66εφοδιασμός σε ενέργεια 57# 51να επιταχύνωμε ενοποίηση: 42# 42ΛΘΑΧΛΣΤΟ'Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ . Εν συνεχεία‘τίθετα: ζήτην.α αν τ ο μ α: ’ 7η τ: ατη, η 7ο:νή Βραττ;· ο?ϊλείτ:εο:77ίτετο απο την ατομπ/.ή y.a: ο: α^αντήτείς 7ε μεγάληκλίμακα είναι υπέρ ομαδικής δράσεως.
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Καί για την ευρωπαϊκή ενοποίηση υπάρχει -μια εξελιξη, χόριο; συνάδελφοί, η οποία έχει μεγάλη σημασία. Αηλαδη. Ιαπό το 1962 μέχρι το 1984 έχουμε μία αύξηση των ποσοστών τα οποία προβλέπουν-, τα οπαία τάσσονται, υπέρ της ενι- ποιήσεως της Δ. Ευρώπης. Kat όσον αφορά τις χωμένες πολιτείες της Ευρώπης, επίσης ετέθη ένα ερώτημα φιλόδοξο : Είσθε υπέρ τη ιδέας να διαμορφωθούν ηνωμένες πολιτείες της Ευρώπης; Το 52% κηρύσσεται υπέρ του ότι η ιδέα αυτή είναι καλή. 15% απαντούν εξαρτάται και 22% το θεωρούν κακή ιδέα.Ο κ. Υπουργός των Εξωτερικών αναφερόμενος ειδικότερα στη σχέση της Κοινότητας με την Ελλάδα και τα απο- τελίέσμιατ» της λειτουργίας αίυίτής της συνεργασίας, προσπάθησε να μας πείσει πριν απ’ όλα, ότι αυτό το πρωτόκολλο 7 ήταν απλώς ευχολόγιο και δεν ήταν ουσιαστικό μέτρο, ουσιαστική πρόνοια, για τη λειτουργία της συμφωνίας. Ξέρασε ύυ.ως να μας πει, ότι η απάντηση που πήρε από την Κομισιόν ήταν, ότι στο πρωτόκολλό 7 μπορείτε να βριεδτΐε όλες εκείνες τις ρήτρες προστασίας τις οποίες χρειάζεστε. Και την απεδέχθη αυτήν την απάντηση της ευρωπαϊκής επιτροπής η ίδια η Κοινότητα.' Μ Α Ν Ο Λ Η Σ ΔίΡ'ΕΤΤΑΚΗΣ. Πότε έγινε αυτό;Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ Κ Α Ν Ε  Λ Α Ο  Π  Ο Χ Λ Ο Σ . Όταν εδόθηη απάντηση της κομισιόν στο μνημόνιο το ελληνικό.Εν συνεχεία μας είπε, ο κ. Τπουργός, ότι αυτό το θέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δηλαδή της ισορροπίας Βορ- ,'ρά και Νότου, της ισόρροπης περιφερειακής αν-απτύξεως, |ως τη στιγμή εκείνη ήταν κάποιο θεωρητικό κήρυγμα και δεν είχε ουσιαστική, υλική ανταπόκριση, και ότι ήλθε η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  που με τους αγώνες που έκανε πέ- ήυχε πράγματι να θεσπισθεί αυτή' η αρχή.Κύριοι συνάδελφοι, στην Αίθουσα αυτή δεν είναι δϋνατό να λέγονται τέτοια πράγματα, όταν μέχρι πρότινος το Π Α . Σ Ο .Κ . εμάχετο ακόμη να φύγουμε από την Ε Ο Κ  και ας αφήσουμε τη θεωρία του τι λέγαμε πριν μπούμε στην ΕΟ Κ , να μην μπούμε., αλλά όΐτιαν μπήκαμε λέγαμε διαφορετικά. Πάντοτε τα λέγατε και όταν είσαστε μέσα λέγατε δημοψήφισμα για να αποχωριστείτε και παραιτηθήκατε του δημοψηφίσματος όταν διαπιστώσατε ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι αναμφισβήτητα μέσα στην Ε Ο Κ . και χαιρόμαστε γι αυτό.Είπατε λοιπόν, ότι αυτήν την πολιτική της ισόρροπης, της περιφερειακής αναπτύςεως της ευρωπαϊκής αλληλεγ- γύης τηιν 'υποστηρίξατε σεις. Γνωρίζειτε πρώτον, ότι αυτό, δηλαδή η απόφαση η πρώτη πιου ελήίφθη. ήταιν το φρέσκο της 20ής Απριλίου του 1978, όταν προέβη η Κομισιόν σε« εισήγηση με την προοπτική εισόδου της Ελλάδος, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και είπε: «Ανάγκη να προωθούν ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη του συνόλου των μεσογειακών περιοχών.);. Επειδή ακόμη και τον τίτλο «μεσογειακά προγράμματα» τον σιΜειοποιιεδσίθ-ε. 2τις 30 Μαιου του 1980 εδόθη η περίφημη εντολή το «μαντά» από τους πρωθυπουργούς της; Ε Ο Κ  για' την προπιαρασκεοή αυτής της συγκεκριμένης πλέον απο-φά- ^εως. Τότε η Ελλάς υποβάλλει υπόμνημα με 8 σημεία και ‘προσωπικώς και εγώ ως Τπουργός της Γεωργίας χωριστό υπόμνημα για το ίδιο θέμα.Στις 24 Ιουνίου η Κομισιόν εκπονεί σχέδιο και εισηγήσεις.· Δεν είναι λοιπόν το Π Α Σ Ο Κ  ούτε ο εφευρέτης, ούτε ο κηοεμονας της ιδέας. Ο Νάταλι από τους επιτρόπους, αντιπρόεδρός της επιτροπής, στέλνοντας στο συμβούλιο των ¡Υπουργών το κείμενο της επιτροπής, για τα μεσογειακά προγράμματα, τόνιζε «η επιτροπή εξεπλήρωσε μία από τ:ς υποχρεώσεις της. που ανέλαβε σε εκτέλεση της εντολής του ύομόουλιου των Υπουργών το Τ980». Και ο Καγγε,λάριος ¡Κολ ελεγε «η Κοινότητα από το 1979 έδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση επανειλημμένες υποσχέσεις,, ότι θα ξεκινήσουν επιτελούς τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα. Το 1979, που έδινε τις υποσχέσεις αυτές, δεν ήταν βέβαια π

¡Κυβέρνηση του ΓΙΑ ΣΟ Κ  στην εξουσία. Υπήρχαν δηλαδή αυτές οι προσπάθειες από ,μακρού. Αλλά, πέραν των προσπαθειών αυτών, είχαμε και τα ταμεία, τα οποία δεν ήταν τίποτε άλλο — έστω και αν ήσαν εκτός της συνθήκης—  παρά φορείς αυτής της ιδέας και υλοποίηση του προϊμίου, το οποίο'μιλούσε για την επίτευξη της συγκλήσεως των οικονομιών στην Ευρώπη.' Εάν πρόκειται να ισχυριστείτε, κύριε Υπουργέ — ευτυχώς δεν το είπατε αυτήν τη φορά εδώ·—- ότι με το μνημόνια που υποβάλατε, πετύχατε να μεταβάλετε όλα αυτά, αλλά και να -ανοίξετε δρόμους χρηματοδοτήσ^ως. -3α σας απαντήσω, ότι το μνημόνιο πήγε περίπου στις καλενοες. Απο την ωρα που αποφασίστηκαν τα μεσογειακά προγράμματα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι έγινε η δήλωση αχό τον· Κολ και 4 άλλες χώρες, τέρμα το μνημόνιο. Και συγχρόνως, από το υ.νη- υ.όνΌ αυτό, π'Λην ελάχιστων ποσών, τα οπο-ια πήρατε φια κάποιες -κεταφορές, κεταφ-ορες μ.άλλον ζωων απο τις ορεινές στις πεδινές περιοχές, εκείνο που αποσπάσατε ήτα'; μία βοήθεια για τα δημόσια ψυχιατρεία.Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ . (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Είναι χρήσιμο.Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ  ΛΟ-Π Ο Υ Λ Ο Σ . Δε νομίζω πως πήρατε τίποτε άλλο. Εάν παρέλειψα κανένα εκατομμύριο δολάρια, πιθανόν να έχετε δίκιο.Μιλήσαμε εν συνεχεία, κι έγινε εδώ συζήτηση για τα ωφε- λήκατσ από την Ε Ο Κ . Νομίζω, οτι οι αριθμοί που ανεφς.̂ .- -ο 'κ. Υπουργός, είναι κατώτεροι από την πραγματικότητα. Και αντιλαμβάνομαι, ότι δεν καταβάλατε την προσπάθεια που χρειαζόταν, για να αποδείξετε πράγματι πόσο βαθύτερα ωοέλιμη ήταν η συνεργασία αυτή. Αε μιλώ για το γ. εισπράξαμε από πλευράς παροχων δωρεάν- και απο πλευοα- δανείων. Αυτά χυτήν τη. στιγμή πρέπει να υπερβαίνουν τα 9 δις δολάρια. Εκείνα που με ενδιαφέρουν· σε βάθος εδώ. είναι * πρώτον. ότι εάν δεν είχαμε αυτήν τη βοήθεια, το εισόδημά'μας αυτό, το αρνητικό περίπου εισόδημα, θα ήταν κατά 2% ναμηλότερο. Δε θα υπήρχε η στοιχειώδης  ̂ αυτή 
νοψι $ ρ . < χ χ "7θροοττίο?. "Κο?'. οτν Βεν ει̂ ο̂ Ίχε τ.ζ ■τοιρο'̂ εζ̂  πές. το έλλειμμά μας. το ισοζύγιο πληρωμών, θα υπερεβχ- νε τα 7 δις σε δολάρια, και κακία χώρα κατόπιν αυτού δε θα απορούσε να μας δανείσει.. Η  αξία των- εισαγωγών- μας, θα ήταν 1-0% -/ααπλότεοη. Η  απασχόληση θα ήταν 2% πιο κάτω, επειδή ελένθη. ότι η Ε Ο Κ  εμποδίζει την απασχόληση, η οποία αντιθέτως τη βοηθ’εί και νοηματικώς χκόκτ. Οι ακαθάριστες επενδύσε'ς, θα ήταν 6.5% κάτω. ΙΑυτά δεν βίν-αι δική μου μελέτη, είναι μελέτη ενός Ολλανδού οικονομολόγου.Επίσης, είναι γνωστό, ότι. ό,τι αςοοά τη γεωργία — δε νοειάζεται να τα μνημονεύσω—  το 1/7 του αγροτικού ειαο- ,δέκατος. προέρνεται από την Ε Ο Κ . Εάν θελετε να οειτε ιδσύ μ* λίγα λόγια ’81— ’85 τε πήρακ-ε: γι·α χ φ  καπνό γι> ξ('ς_ γ!α -η σταςίδα 62 δις. για το ελαιόλαδο 34 δις. για τα οπωοοκππευτικ-ά 33 δις. για το βακβακι 32 δις, για τα σιτηρά 2-6 3-ς. για τα κρασιά 10 δις κ.λπ.Αε χρειάζεται να αναφέρω ακόμη και μεγάλα έργα, τα ποια έγιναν μόνο με χρηματοδότηση της Ε Ο Κ . Παραδειγ- ,ατος χάρη, η αξιοποίηση των λιγνιτών Δυτικής Μακεβο- ίας για την ηλεκτροδότηση, χρηματοδοτήθηκε από την 30Κ.' η οποία -μετέσχε με 5,κάτι δις δρχ.. σιδηροδρομικά ίκτυα, οδικά δίκτυα κ.λπ.Μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι αν μπαίναμε μετά 5 χροιά αργότερα τα πράγματα θα ήταν καλα, γιατί όταν μ.πΤγ ,αμε. μπήκαμε ξυπόλητοι στα αγκάθια. . .  Η  απΟντησηι ει- αι ότι' αν φθάναμε να μπούμε μετά, ο χρόνια δε θα μπαίνανε οτε, γιατί θα ερχόταν στην αρχή το Π  Α Σ Ο Κ  και φυσικά Ελλάδα θα ήταν έξω από την- Ε Ο Κ  σύμφωνα με τη δια- ,ήρυξή του. Αν σήμερα άλλαξε νοοτροπία, άλλαξε γιατί .ετέχοντας υ.έσα στη-ν Ε Ο Κ  διαπίστωσε οτι η λειτουργία ης Κοινότητας είναι κάτι το δυναμικό, δεν είναι κάτι, το1 τατικό και εξαρτάται ο πομι-σμδς των. ωφελημάτων ή η- απο-



.2¡630 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)κρούση κίνδυνων απο τη ·δϋκ,ηι μιας την άγων ιστικότητα και α~ά τις δικές μας χροσπάΔειες.•ΒλέχΔη εδώ, οχ! υπήρξε κίνδυνος <ττο· ισοζύγιο των πληρωμών και μνημονεύονται ανακριβή στοιχεία· γι’ αυτό το γε- Κ'°νος. Πράγματι, τον πρώτο και αν Δελετε και το δεύτερο ίχρονο υπήρχε λογω του αναπροσανατολι,σμού του εξωτερικού μας εμπορίου καποια μεταβολή σ’ αυτές τις σχέσεις, σ’ ίντά τα μεγέΔη των συναλλαγών μας με την Β Ο Κ . Όμως και τότε στο γεωργικό  ̂ισοζύγιο μπορεί να είχαμε μια αύξηση των̂  εισαγωγών απο την ΕΟΚ, αλλά αντισταΔμίζετο από αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών από άλλες χώρες. Έτσι στην ουσία, πάλι το ισοζύγιο το γεωργικό μ.ας ήταν ενεργητικό.Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ . Δεν είναι ενεργητικέ.Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο  ΥΛ-ΟΣ. Είναι ενεργη-πικό. Στο σύνολο οι συναλλαγές σε γεωργικά προϊόντα εξασφάλισαν πλεόνασμα 240 εκατ. δολάρια το 1984— 1985. Για να δείτε ποιο είναι το χαρακτηριστικό, μιλάμε περί των Εξαγωγών. Το 1981— 1985 οι εξαγωγές της Ελλάδος προς τκν Ε Ο Κ  αυξήθηκαν κατά 260% και οι έναντι τρίτων χω- σων^αυ-ξηΔηκαν κατα 1.30%. Ειδικότερα η ΒΟΚ  έγινε η κινητήριος δύναμη, της οικονομίας μας γιατί αυτή κυρίως αποσ ,ροφουσε τα γεωργικά μ.ας προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά το 70%. ροδάκινα το 90%. λάδι 90% και κρασί το 65%.^Στο βιομηχανικό τομέα τα πραγματα περίπου έμειναν αμετάβλητα παρα το γεγονός ότι ουσιαστικά η Ελλάδα είχε αφοπλιστεί στΟν -τομέα αυηό πολύ νωρίτερα. 'Αλλωστε η Κυβέρνηση πηριε ορισμένα μέτρια -αντιίστιαΔμιστικών εισφορών και 
XY.OILX ορίζΓ|χ,εν7 {Λετρ# (ροροΧογίΓ/,ων ε x t -δ 2 ρύνυεων._ Τ° “ ερίφημ-ο λοιπόν αυτό Δέμα του ισοζυγίου δε στόκε, ,.λεον και ο̂ ,ν μπορούμε να ταλαιπωρουμεΔ-α μ’ αυτό το φά- σμα της δεύτερης παρουσίας που -δα επέλΔει από την. ένταξή μας στην ΕΟΚ.Το- Π Α Σ Ο Κ  τώρα υποστηρίζει—και το έχω. πει και άλ- λη φορά σ -αυτήν την ΑιΔουσα—ότι πέτυχε. νια αύξησε1!, εκείνο τα ωφελήματα από την Ε Ο Κ . Μάλιστα ο Υπουργός δ-ά- 6ασε για το 1981, 10 δις— αν δεν κάνω λώ9ας— ικαι για το 49-84—4985. τόσο, χωρίς να Δίξει βέβαια το ζήτημα ευ- Δεως.( ®> slivai έτσι και ευχόμαστε να είναι, δεν έδειχνετίποτε άλλο παρια την έλλειψη προοπτικών από την πλευρά τοο Π Α Σ Ο Κ . Θα έπρεπε και οουΐτΙό να καταλάβει ότι μπαίνοντας μΙέσα στην ΕΟ Κ . -τότε μόνο δα είχε τη δυνατότητα να παλέψει, για να επιτύχε,1! μεγαλύτερα ωφελήματα., Αν δεν ήτα/ μέσα ούτε τα ΊΟ δις δεν Δια είχε. Όμως δεν εινιαι σωστό,. Γιιατί πρόκειται ¡περί λάψοως. Τον πρώτο χρόνοι, τ» 1901 είναι πολύ φυσικό τα ωφελήματα ν« είναι πολύ μικρά πρώτα  ̂γιατί οι καταβολές της, Ε Ο Κ  για τα έργα που γίνονται, δίνονται μετά την εκτέλεση των έιογων και κατά συνεπίεια πήγα/ στο επόμενο έτος το 1982'. Το ίδιο- συμβαίνει και με τα περισσοιτε-ρα γεωργικά προϊόντα τα οποία εμπορευματοποιούνται και τ̂ων οποίων- η -είσπραξη, πραρωματοποιέί- ται τον επόμενο χρόνο γιατί περί το τέλος του έτους ρ,ευστο- ποιουντα: τα περισσότερα από τα γεωΐργι,κά προϊόντα. 'Τώρα, η Κυβέρνηση ισχυρίζεται -ότι αύξησε τις εισπρά- ξθϋς. Συνήθως χρησιμοποιείται το εξής επιχείρημα: Π,ρο&λέ- πατε -τόσα έσοδα σεις, ενώ εμείς -τώρα βλέπετε, ότι έχουμε τόσα -έσοδα παραπάνω. Οταν βέβαια προβλέποντο αυτά τα έσοδα απο την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ελαμβά- νε-το υπόψη- τ,ο ύψος του προϋπολογισμού. Επί του ύψους' του προϋπολογισμού της ΕΟ Κ  ακόμα -και τώιοα ε-ί-ναι λιγότερο το ποσό από̂  κείνο που αρχικά προεβιλέπετο-.' Δηλαδή ήταν- 4.5% στην περίοδο τη δική μας, ενώ είναι 4% στην περίοδο -του Π Α Σ Ο Κ .Διε χρειάζεται να πω— το έχω υποστηρίξει πολλές φορές στην ΆίΔίοασα αυτή— ότι χάσαμε- 50 δισ. από κακούς χειρι- <3|/.ο,ύς ή από έλλειψη ετοιμασίας. .Μας είπε προηγουμένως, για Va μας 'δείξει τις καλές σχέσεις του προς την Κοινότη-

τα ο %. Υπουργός—χαίρομαι να είναι πράγματι· έτσι— ότι από τ,ις 260 Φκαφωνίες που ειίχαμε!, -τις περιορίσαμε στις 150 Η  διαφορά μίεταξό 260 και” 160, δείχνε: ενδεχομένως την καλή ιδιίάΔείσΐη του Υπουργού, δε δείχνει όμως την- καλή διά- -δεση -της Κυβειρνήοεως και προ παντός, δε δε-ίχνει την καλή συμπεριφορά την ελληνιικ'ή, στο νια χώνεψε,ι πράγματι τη σημασία της Ε Ο Κ .Για να δείτε σε -οργισμένες πίεριπτώσεις πόσο τραγική είναι πράγματι η έλλειψη ετοιμασίας για την απορρόφηση, Δα σας π|ω: Επί των συνολικών δανείων το ’8Ί πήραμε 158 εκατ, E C U . Το ’82 459, το ’8-3 450-, το ’84 345. Τα πο- σοστ)ά όμως, εξ ακολουθούν περίπου να είναι το 4,5% επί του συνόλου των δανείων 3,5 Stier. E O U  το 81. Πήραμε ασήμαντα ποσά από το Ταμείο ιΠρισσανατολισμού. II  Ιρλανδία, με- ¡;.ικρόιτ|ερο ¡πληθυσμό, πήρε περδπφ διπλάσια ή τριπλάσια. Από το Κοινωνικό Ταμείο σχεδόν δεν πήραμε τίποτα. Από ορισμένες άλλες παροχές, μας απέκλεισε, η κοινότητα, όπως από τις γεωργικές -επενδύσεις, διότι δΙεν είμαστε σε Δέση να •αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ,-τόυ Κανονισμού. Από τα τομεα- κά προγράμματα, είχε εγκριΔιειί δαπάνη 59 δισ. δραχμών. Οι συγκεκριμένες πιστώσεις μέχρι -το 84 ήταν 11 δισ. δραχμές. Απορρόφηση μόνο 1.300.000.000. Θέλετε να σας πω ότι πΐροχΔίές ακόμη από τον κακό χειρισμό της σονυπευΔο- νύιτήτίας χάσαμε1 τίειρ-άστια ποσά στο Δέμα του βαμβακιού. Στα εσπεριδοειδή, μας δίνουν για πρόγραμμα 13!.3 δισ. για να κάνουμε -τη// αναδιιάρΔρωση ικαι. μέχρι της στιγμής αυτής, σχεδόν ίδεν έχουμε απορροφήσει -τΐίποτα. Το ίδι-ο και για την την ανΙαδ'ΐιάρΔρωίσηι των αμπελώνων.Για τα Δέματα εμπορίας και μειτίαποιήσεως, όπου το ΦΒ- ΟΓΚΑ; συμμετέχει με 50%, ιυποβλήΔηκαν προγράμματα προϋπολογισμού 154 δισ., ενεΙκρίιΔησαν για 59', η κοινοτική ενίσχυση ανήρχετο σε 29, πήραμε 1,9.Είναι φιανιερό, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν κατέστη δυνατόν ακόμη η Κυβέρνηση να ταυτισΔεί με την ιδέα, ό,τι τώρα πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πως Δα πρέπει να συμπείριφέρε-ται έτσι, ώστε και να αποσπά ...το μεγαλύτερο όφελος, αλλά και ταυτοχρόνως να αποφεύγει τις τριβές αι οποίες κατά κανόνα ,αποβαίνουν σε βάρος της. Η  προσωπική μου γνώμη είναι ότι η συμφωνία -την οποία το Κοινοβούλιο προίκειται να εγκρίνει, είνιαι όπως τόνισα και στην αρχή, ¡avia ιβήμα. Εμείς εοχόμαΐστεί σ’ αυτό το, βήμα να μ,ετά- σχε: η Κυβέρνηση σε όλες τις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων, Γιατί -ως τη στιγμή μύτη, σε καμιά εξ’ όσων του- λχίστον γνωρίζω από τις επιτροπές που καταρτίστηκαν- για το ,ΔΙ̂ μα αυτό, από -την Επιτροπή Τίντε’Λανς η οποία βέβαια ήταν μάλλον μανοπράσωπη, μέχρι τίις τελευταίες επιτροπές ιπιΟυ έπαιζα)'/ ρόλο- όπως ήταν η επιτροπή του Ν-τούτζ κ.λπ., σ’ αυτές τις -επιτροπές δεν είδα πουψενιά την· ελληνική παρουσία. Είίδα ιβαυλέιυίτΐές μας του Κοινοβουλίου να μετέχουν και νια ΐαγωνίζονται. αλλά δεν είίδα πο-υΔίενά τη/ παρουσία της ΚιυΙβερνήρεως»ιΕκΐείνίο πιου έχει, λοιπόν, σημασία 'είναι, ότι και ό,τι είναι μπίριοίστά μας ως συμφωνία αυτήν τη στιγμή, δεν είναι παρά ένας πίνακας κριτηρίου εφαρμογής ορισμένων αποφάσεων σε ορισμένους τομείς. Η  πρακτική εφαρμογή Δα εξαρτη^-ειί από τη δική μας τη .δραστηριότηιτα, από τις δικές μας τις προ* σπάΔε-ιεις. Είναι ιοναμφίσβ-ή-πηιτα καιρός η Κυβέρνηση να χάψει πιια να αντιπολιτεύεται -τον- ιείου-τιό της και να προχωρήσει όσο είναι δυνατόν στο να συίλλάβει σωστά το νόημα της μεγάλης -αυτής -αποφάσεως που πήρε η Νέα Δημοκρατία, χάρις στους οριαματίσμούς του Κωνστανιτίνομ Κίαραμανλή.-Θέλω νια πιστεύω-, ύστερα απ’ όσα ακούσαμε στην- ΑίΔου- σα ιατυτή, 6τ» η Κυβέρνηση εφεξής Δα απο-δειχΔεί, ότι -ακο- λούΔεί με περισσότερη ·καλή πίστη και με μεγαλύτερη δρα- στηριότητα τη λειτουργία της Κοινότητας και. την πολιτική ποιο χάραξε -η Νέα Δημοκρατία στον τομέα αυτό που αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως ιστορική απόφαση .των τελευταίων, χρόνων στη. Χώρα ..μας. (Χειροκροτήματα, από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας),



Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  n a ' —  14 ι α ν ο υ α ρ ι ο υ  1987ΠΡΟΕΙΔιΡίΕίΓΩΝΙ (ίΠβναγιώτηρ Σαλαμάλίκης},. Ο  * .υπουργός «χειι το λόγο, για píos σύντομη uno-Sí ;ω rrsnoétx-βαση.
τποιψη ¡ατ̂  ο αξιότιμος Εκπρόσωπος τιης ΑξιωμαςίΓκής Λ - ντιχόλιτιευσείως ιετναι καλός Ε1υρωχαιίος-·-αυτό «ίν» ϊΐιχιαί- ωμά του να το διβκδιίχβίι—αύςε να μπω στην ουσία των κριτι- χών 'Veo εκφράζει, γιατί sweet και A wKw Xstííkt»} στο κάτω —(κάτω τιης γραφής.iMspcxá στοιχεία συγκεκριμένα τσαλύ συνοπτικά:'(JfTiav λέω ότι είχε προβλέψει η Κυβέρνηση της Νίέας 

Aw m pm íag  τότε το 1·980, fo t  το 1986 &λ  είχε χαλαρό ¿  φελος 500 ειχαιτ. E C U , ε,νώ το καιόιαρό. όφελος ήταν τελικά 1.300.000 véa eiwdn. E C U , αυτό σημαίνει ότ: ακολουΦήσα-χίρίίγμαΟί όπως είχαμε την xa pista του κοινοτικού πρου- χολογιομαυ wait την υχερκαλυψαμι®. Αυτό όμως, το- συμχέρα- σμα, κυρτοί συνάδελφοι, δείίχνιει ότι είμαστε τουλάχιστον τόσο καλοί τεχνίτες της mptmamifo πραγματικότητας όσο. και σεις. Γιατί αν είναι όπωις λέτε, ε,κάνιαμε αυτό που Φα κά- νατ|ε̂  και σεις. Ά ρ α  η κριτική σας για κακή ϊιτβάρπη  κα; τριιβές δεν ισχύει.Για το  ̂μνημόνιο χροσχιαιΦιήσατιε να το εκμηδενίσετε και χολυ λυπούμαι, γιατί δεν είναι .ακριβής η εικόνα mow δώσα- τε.^Θια σας αναφέρω μόνο τα χριηιμαιτοδιατικά. εκτός Μ Ο Π , «ρόλη από το μνημόνιο.(Για τα εοδίϋκά μέτρια στον κοινωνικό ,τομέα 120 εκατ. E C U . Τα μισα πάνε χρ’άγματι στα ψυχιατρεία αλλά αυτά δεν το βρίσκω. αστείο. Γιατί όταν η επιτροπή είδε τα ελληνικά ψυ- χιατρείια όπως ήταν μέχρι τότε, έφραξαν οι άνΦρωκοι και χροιβλειψαν ειΐιδικό πρόγραμμα ανακούφίσης μεν για τους δυστυχείς τροφίμους των ψυχιατρείων χου ήταν όνειδος όμως για την Χώρα μας και δεν φαντάζομαι ένας ανθρωπιστής του δικού σας ιεχιπεδου να Φεωpisit ότι. οι ατυχείς συμπολίτες μαις xau ιέχουΐν ανάγκη ψυχιατρικής περίΦαλψης χ,ριέχει να ζουν καιτίά άιόλιιο τρόπο.Αεύτερο σημαντικότατο ποσό. Ο κανονισμός 75/82 για την επιτάχυνση της αγροτικής ανάπτυξης— εκτός Μ 01Ί ήταν 100 ιε|κατ. E C U . Τποδομή μεταφορών 25 εκατ. E C U . Και 44 εκατ. E C U  σαν προέκταση ταυ 75/82 για τον εκσυγχρονι:- σμίά της γεωργίας, συνολικά 2501 εκατ. É G U . Για τους γεωργικούς συμβούλους 14 εκατ. E G U , 25 εκίατ. E G U  ο κα- νον,ΐΒμος 2968 και 1302 γιία τα αρδευτικά έργα. Ο  κανονισμός 768, 25 εκατ. E C U . και 12 εκατ. B O U  ο κανονισμός: γοα τον (είλεγχο της ποιότητας προϊόντων. Και το μόνο που αναφέρατε, η μεταφορά των ζώων είναι 4 εκατ. E C U . Συνολικά 442 ιετκατ. E C U  είκτός M O¡Π  προέρχονται αχό τα μνημόνιο.Το μνημόνιο το γνωρίζετε πολύ καλά είναι και η. αναγνώριση των '(Ιδιαιτεροτήτων, διαφυγών από τους κανόνες ανταγωνισμού και η αναβολή του Φ Π Α  για σημαντικό χρονικό διάστημά, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να τον εφαρμόσουμε.θία μου επιτρέψετε να κάνω και μία ΧαρένΦεση για ένα όίεμα χου δΙεν με αφορά άμεσα, αλλά μ-: Φίγει στη λογική μοο Mat στην- εΐυ,αισόησία μου.Άτν καταλαβαίνω τον Τ'όπο που πρόσκειται προς το Κόμμα σας. Λένε «ο Φ Π Α  του ΠΑΣΙΟΚ». Μα, τον Φ Π Α  του ήταν κοινοτική υποχρέωση, ,αν δεν κάνω λάΦος εσείς χου δεν ειιίχατει κάνει το μνημόνιο $α τον εφαρμόζατει τότε. Αλλο Φιεμα το χώς. Είναι γνωστή η αντίληψη κάΦε: αντιχολί- τε'υσης ότι χρίέχειι η εκάστδίτε κυβέρνηση να χανες και* να μειώνει τους φόρους.

________________________________ _____________ ______________ 2631« s M w c e  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  ; Τ β ν ΛΓυξωυεριίκων). Γιία ποιο χραγμα;. ^-‘ν /ε sv:ιαφέρε: να 3:εκδι:κ'ήσουιμε κάόΐε έτος. Αλλά όέ- /,ω ν2 31~. ~ω ότι ο: απολαβές από την Τράπεζα δεν είναι τόσο καταφρτνη,τεες, αν σκεφόεί κανείς τη. δυνατότητα αχορ- ροφησης,^η οπαία δθν εςαρτάται αχό τις σχίσε.ς της χώρας .ην Κοινο,ητ,.:, αλ,λα απο την εςελιςη των διαφόρων καταστάσεων στην οικονομία και σε χθιο 6α-3μά μπορούν οι φο-ορροφήσουν και να αςιο-οτμοσίΌ: να αχοορο-εις ιοιωτικο: και ποιήσουν τα δάνεια^Αν C6V υπάρχει κάποιος που να κάνε: επενδύσεις στην Ελ- λαοα οεν εχει κανένα νόημα via ταυ εξασφαλίσουμε δάνεια. Αυτό  ̂είναι ένα γενικότε(ρο όέμα της οιικανομιίας, δΙεν είναι μόνο -»έμα σχέσεων με την Κοινότητα. Ευχαριστώ, κύριε. Πρόεδρε.ΑΘιΑίΝΑιΣΙιΟΣ ΙνΑιΝ ιΗ ΛΛΟ ΙΙΟΓΑΟΣ. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ το λόγο.Π Ρ ό 'η Δ Γ Ε Τ ϋ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ορίστε, κύιρ'ΐε Κανελλάχουλε.Λ:ΒΑΝ.ΥΣ;ΙΟΣ^ Κ Α Ν Ε Λ Α ί) Π Ο Γ Α Ο Σ . Λυό λόγια μόνο, κ.ρ:ε Προσερε. Σχετικά με το όέμα του οφέλους ανέφερε και άλλη μία φορά ο ·/.. Τπο,ιργός σύγκριση μεταξύ του 11981 και του 1984 ή 1·&β5 αν δεν κάνω λάόος. Νομίζω ότι υΧήρ- -,α τοσ. σαφής, ώστε να μην τΆεται όοιυ.α. να επανέλόουμε πάνω στην κ:α παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τους υπολογισμούς με σταόέρο τον προϋπολογισμό της Κοινότητας κα: χ.ρεεόλιπε έτσι βάσει των δυνατοτήτων της τι όα ¡απο-
το εφό'ασε το Π Α Σ Ο Κ , χαρά είναι ακόμη 4%.Δεύτε ον, ετόνισα οτι< χάσομε, τεράστια ποσά από λάόη.

αυξάνει τις οα-'βία μου επιτρέφετ® ακόμη via σας πω ό τι αν τα δάνεια χου ανιαφέρατε για το 1983 eiívat πράγματι 31 δισ. υχάιρχβΐι και το 1982 με 35 δισ. και το 84 με 43 δισ..ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Η Α ,Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Γ Α Ο Σ . Το 1982 ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ως γνωστόν.

αχο κακούς χειρισμούς, σπ:ο μη υποβολή μελετών, από καϋ-'υ- σ,ουη.εις κ./,π. Και το τελευταίο —  πάμε στο ίδιο όέμα — εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αν πράγματι το Π Α Σ Ο Κ  χ,ροέβλείχε ότι εΐίχε αυτήν τη δυνατότητα να επιτυγχάνεΊ τ ις  αμξήσειιις μ ε όλη'αυτήν την εργώδη δριαστηριότητα χου παρουσιάζει εκ των υστέρων ότι επεδε:ςε. η απορία μου είναι γιατί εμσχετο τόσο πολύ την Κοινότητα, αφού «γνώριζε ότι μπαίνοντας μέσα είχε όλα τα όπλα και όλες τις δυνατότητες να χαίλέψείι. Φαινόμενο 'τέτοιας ελίλεΐίψεως εμπιστοσύνης στις δίκες του δυνάμεις δεν έχω ξαναδεί.Αίας είπε, εν συνεχεία ότι εγώ προσπάθησα να εκμηδενίσω το μνημόνιο. Αία. δεν το εςε,ρ.ηδένισα εγώ, το. μνημόνιο το ε- ξεμηδένισε η Κοινότητα η ίδια. Και φυσικά το εξιείμηδόνισε και η Κυβέρνηση. Η απόσπαση ορισμένων μικροχοσών δεν ήταν ο αντικειμενικός σκοπός του μνημονίου. Ο1 αντιικίειιμενικάς σκοπός του μνημο-υίου ήταν ουσιαστικά να εισαγάγει μια νέα μορφή διαπραγματεύσεων της συμετοχής της Ελλάδας στην Κοινότητα. Μέσα στη(ν απάντηση της Κομισιόν ανιαφέρο- νται φοβερά στοιχεία, λέγοντας., δεν βλέπετε ότι οι περισσότερες 'δυνατότητες διαγράφονται μέσα στην Κοινότητα; Ψ άξτε τη σύμβαση, ψάξτε τη δική σας συμφωνία να δείτε τι μπορείτε να επιδιώξετε. Κα: τελικά την κηδεία του μνημονίου την έκανε μετά την αναγγελία των προγραμμάτων ο ίδιος ο Κολ ο οποίος είπε, τέρμα το μνημόνιο, εμείς, πέντε χώρες, αν ‘δεν κάνω λα-Φός. δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση ε,πί του μνημονίου. Όσον αφίοριά το xt χήρε, εγώ δειν παιοέλειψα, τουλάχιστον απ’ όσα «γνώριζα, μίλησα για τα ψυχιατρεία και να μιλήσω κα. για κάτι άλλο χου δεν το είχατε, γτα κέντρα επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. για επιδότηση της μεταφοράς αιγοπροβάτων και φυσικά για ορισμένες άλλες μικρό παροχές. Αυτό ήτ'αν, κύριε Πρόεδρε, ρωτώ, το φοβερό και τρομερό μνημόνιο, το oxaío -3·α άλλαζε' 'άρίδιην τις σχέσεις μαις με την' S O K  και που >ί α άξιζε να μην μπουιμε στην ElOK χροκει- μένου· να εχιτύχσυμε αυιτήυ την 'είχιΐδότιησηι για τα ψυχιατρειία;Τώρα οσον αφορά τον Φ .Π .Α . κατ’ αρχήν δεν πρόκειτα: να αχολογηΦώ για ό,τι γράφει ο Τύπος ή για ό.τι αποδίδει



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)ϋΚϋ3ώ'”ΐ Τν Κ,ΙίΐδίΟ ρ 7 7\ ί, V ΓοπΟξ *'!7 T0V Φ. IT .A,. ΕΰΙ'δύνη Ί; Μ ϊ Κ 
~i$j.οκρατια εχει για ώ~οτ εκείνη τυρά—τε:, ·,".α όσα εκείνη Σ!· Σημασία -πάντως έχει τούτο. Λεν πρέπει να ξεχνάει το ΠΑιΣίΟΚ έτ·. /λ', στις ®6ο προγραμματικές διακηρύξεις toj •ι,τχν ταγμένο πριν καν υπάρξει η ΕΟ Κ , — ρ:ν καν ενταχδού- με στην jilOK υπέρ too Φ .ΓΙ,Α. Πράγμα που επιτέλους -δα ;σημαινε ότ; καί καιποι,α χροπαρασκευή -δα υπήρχε.Αν σήμερα γίνεται ο -δόρυδος γ··α τον Φ .Η .Α ., δεν νί- Vi'.aj γιιατε Ρεν είναι σωστός φ-ορος. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι swat ,πράγμιατ!! ορι-δός κ'αι εξυγιαντικός φάρος. Αμφισβητεί τον τρόπο της εφαρμογής. αμφισβητεί την ορθολογική κατα- νομή τΐων συντελεστών. Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, τ .χ . ότ: ο: συντελεστές καόως έχουν επιβληδεί έχουν το εξής τρομακτικό αποτέλεσμα. Προκειμένο-υ περί των τροφών τον σκύλου β»&άρτ*νση είναι 6%. Για τις παιδικός τροφές ο κ. Δήμας τα ςερε: καλ.τερα και -δα τα πει και μεθαύριο, είναι νομίζω 18%. ¡Είναι οριδρ,ολοιγισμός ιαυτός στην επιβολή του φήρίαυ; Επειτα ο χρονιά στην εξουσία δεν προπαρασκευάζετε η εφαρμογή costs 1 χρονο νωρίτερα να αρχίσει η ενημέρωση του κοινού για να μη γίνεται αυτή η αναστάτωση;Τελικά σε ό,τι αφορά τα δάνεια, κανείς δεν αμφισβήτησε ότι είναι σημαντικά τα δάνεια και μάλιστα είναι και χαμηλό'το- κα τα περισσότερο! και «ολύ συμφέροντα. Μάλιστα για να τον 'βοηψήρω τον κ. Υπουργό -δια too χω ότι το σύνολο- των δα- νειων που πήραμε ανέρχεται περίπου σε 450 έως 470 δες οραχμες, αν υπολογίσουμε και το τελευταίο δάνειο το οποίο εσωΐσε έστω καί προσωρινά την Κυβέρνηση εξ αιτίας της ο ικ-ονομ ικής πολ ι τ ικής.,Κατά συνέπεια οι παρατηρήσεις μου δεν εκλονίσ-δησαν κατά τίποτε. Παραμένει πάντως η διαπίστωση και η ελπίδα, οτ: η· Κυβέρνηση εφεξής -δα αντιμετωπίσει υ,ε διαφορετικό πνεύμα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα;ΠΡΟΒΔΡΙΕ4 Ω Ν  μ Παναγιώτης Σαλαμαλίικης). Ο κ. Καλουσης εχ-i το λογο, Είπωιφελουμαι της ανόδου του κ. Καλοφη στο Βήμα, ο οποίος είναι χάντοτε σύντομος στις ομιλίες του να παρακαλέσω ολους τους κυρίους συναδέλφους εφεξής, ενόψη και της αποφάΐσεως που έχουμε πάρει να τελειώσουμε απόψε...ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β A P B IΤίΣIΩ ΤΉΐΣ. Ό ,τι ώρα τελειώσουμε.ίά Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριε Βα|ρ&ιιτ|σιωτη, γιατί! το λετίει ¡αυτά1 έτσι εντόνως;„ ί'Ω ΑΜ Ν ΒΣ Β Α Ρ Β ΓΓ Σ ΙΩ Τ Η Σ . Οι επόμενοι ομιλητές :εν μπορεί να τελουν υπό την σχάδην του Προεδρείου και της κλεψύορας. Γα οικατωματά μας δεν μπορεί κανένας να τα αφαιρεσει. κύριε Πρόεδρε.Π ΡΟ ΕΔΡΙΕΥΩ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Αία, δεν εγένετο τέτυίος λόγος.Μια σύσταση του ΙΤροεορειου για οσο το δυνατόν συντόμευση των ^ομιλιών μας. την βρίσκετε κακή; Το Προεδρείο, υιτως ςερετε. παραμένει πάντοτε μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Ρ  Β ΙΤ Σ Ι Ω Τ  Η Σ, Ως σύσταση, την αποδεχόμαστε. αλλα ενομισα ότ: είναι προοίμιο μιας αποφάισεως ■ης Π  μειοψηφίας.11ΡΟ ΕΔΡΕΥΏ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Να μην •αλαιπωρούμε τον πάντοτε προσεκτικό κ. Καλούόη στο Βήμα,.• οποόοις m m  κΐαι σύντομος πάντοτε κ*< χαοα,κα,λώ να του ιχιτρεψουμίε να μιλήσει.■ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚίΑΛΟΥΔΗιΣ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.. Από τη. συζητηση που έχε: γίνει μέχρι τώρα είναι καδ-αρέ εμείς είμαστε οι μοναδικοί αντιλέγοντες. Εδώ από την )- ^ωρα χαλ: συ,ητηση υπογραμμίζω ότι εκφράΐσ-δηκιε η σχε- ικη συμπαράταξη, της Κυβέρνησης και της Νέας Δηυοκρα- ιας. Αεω σχετική για ποιο .λόγο.

ί< 1 X. Κ.άν'ελύύπουλος προηγούμενα- εξέφρ-ασε την ευχή και την πεποί-δησή του, μάλλον ήδελε να πιστεύει ότι η Κυβέσ- νηση, συνεχίσει με τον ίδ-ιο τρόπο, με τον ίδιο ρυψμό την κατευΨονρη αυτήν χοιυ ό-α ιαλακληρώσε ι τα οράματα,, το συγκίε- κριμενο όραμα που έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Κι εγώ, κύριοι συνάδελφοι, χρησιμοποίησα τον όρο σχετική συμπαράταξη γιατί Έα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι ανεξάρτητα από νο πως ·8α εκδηλωθεί απόψε εδω η τείλικη Φέση των συναιδέ),- CO.V, ό'ελω να π'στευω οτι εξακολουόουν να υπάρχουν συνάδελφοι!, ο-ι οποίοι χαριαιμένουν πιστοί στο όραμα: ικ,οκ στην υπιό- 
~/ίΖΤΙ: “ Ου το ιΙιΑΣΟΚ εδωσε μπροστά στον ελληνικό Λαό. νχι μονάχα με το συμβόλαιό του. αλλά και με τις κατοπινές διακηρύξεις του.Η  Νέα Δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με ττν κριτική της και την 'υπερψήφιση της τελικής πράξης, δίνει κατα την άποψή μας την ¡καλύτερη αιπάντηση σε ένα βασιιικό ερωτήμια,: Ποιον ωφελεί! και ποιον ιζημ,ιώνε-ι αυτή η πράξη; Εκτός κύριοι της Κυβέρνησης εάν έχετε προσχωρήσει στην αποχή ότι η Νεα Δημοκρατία επαψε να έχε; τον χαρακτήρα που είχε, 6τι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχαψε να εκχροσω- πέιι τα συμφεροντια εκείνων των δάνίάμεων που εκπροσωπούσε Λίγα χρόνιια π|ρΐιν.Καιι το κύριο χαρακτηριιστικό από τη σημερινή; συζήτηση, αιπιο̂ την ως τώρα συζήτηση είναι ότ: η όεώρηση της τελικής “ ράςης και: από τη Νεα Δημοκρ'ατια και από την Κυβέρνη ση του Π Α Σ Ο Κ , γίνεται από τις ίδιες ακριβώς βασικές -δέσεις.Εμείς, xupte Υπουργέ, ιδθν «αις ,αξμφιισβητο'όμε τις προσπά- -δειες σας να διαχειριστείτε τα ελληνικά πράγματα καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο, απο ό,τι τα διαχειρίζονταν η Νέα Δημοκριατίια,. Οπως δε σας αμφισβητούμε την πρόδεσή σας και τΐις προσπά ε̂ιίιές σας γενιικότερια να δΐιαχειριιστείτε καλύτερα τα ελληνικά πιράγμ,ιατα, μέσα στο ίδιο σύστημά που ζουμί. Δεχόμαστε ότ: πράγματι κάνετε αυτό το πράγμα.Το ζήτημα, όμως, κύριε Υπουργέ δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι οτ: για σας. όπως και για τη Νέα Δημοκρατία, οεν υπάρχουν μονοπώλια και υπερεθνικές εταιρείες. Είμαστε μ.ια ενιαιια Ευρώπη. Δεν υπάρχουν τάξεις και ταξιΐκές οϋντίιιδιεισεΐις. Και στον πολιιτικό τομέα, χρησιμοποιώντας τΐις ιαντίίδέφιις. που υπώρχοιυν, επαναλαμβάνω, τις υπαρκτές «ντιΨέίσΒίις στον χολίοτικέ χώρο, ,ανιάμεσα σε χώρες της Ευ- ρωιχης ρ  τις Η Π Α , δεν ,κάνετε λόγο και αποφεύγετε ναι δείτε το βιασικΟ, ότι,, όταν έρχεται το κρίσημ,ο σημεί-ο, όταν έίρχο,- ντα: τα κρίσιμα προβλήματα, οι Η Π Α , το μεγάλο, όχι μονάχα βιομηχανικό σήμ®ρα, αλλά και το στιρατιωτικοχολεμιικόι συγκρότημα·, που βρίσκεται πίσω από το Ρήγκαν. επιβάλλει στα κρίσιμα σημεία -τις αποφάσεις του, επιβάλλει την πει-δαρ- χια. Πιφτε το -δέμα ταυ πολέμου των άστρων. 'Βχουμιει και άλλα παλτά. Αντιδράσεις υπάρχουν. Αλλά είδατε και από ποιες άλλες πλευρές δημιουργούν·ται καιι οξύνονται ατυτιές οι αν τι-δέσεις.Μη διογκώνετε, λοιπόν τις oavTiδιέσεις αυτές. Άλλο· πράγμα είναι η χροσπά-δειί,α να αξ'ιοχαιηδούν, αλλά μην τις διογκώνετε για να υποστηρίξετε την άποψη ότι πάμε για μια Ευρώπη· ενιαίΐα, η οποία -δια μπορέσε-Ί, σαν ενιαίο πολιτικό σύ- νολο ευρωιπιαικό, ν,α αντιχαραταχδειί, και να παίξει ένα δια- .•φαρειτιΐκο., σε βασικά ζητήματα, ράλια, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αν-διρωπότητα σήμερα. Αυτά *f«vir/va.ϊύμ;1! , όμως, κύριε Ί.πιουίργέ. με τον ε,ιιδίιικό αγορητή μας “βάλαμε συγκεκριμένα ζητήματα. Και πρέπει να πω άτι ως πώμα οιεν δό-δηκε από σας συγκεκριμένη απάντηση.Πρώτον, εμείς σημειώσαμε, τη σημασία, που έχε,ι η ουζή- νηση για .ην επικύρωση. Είπαμε οτι έπρεπε δ.αφορεΕικά να



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NA' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 aasμεθοδευτεί η συζήτηση α|υ|τή, Kat ¿fea« λείμε Suayopfflw.·«. δεν εννοούμε μόνο, αν θέλατε, κνΙρέως τιο χρόνο -που εδώ θα καταναλώνα|με γ<α τη συζήτηση αλλά ε,ννοΐούμιε ·κνρ·ίως ότι έπρεπε va είναι πληροφορημένος ο ελληνικός Λαός για. το Tit swat αιυΐτή η τελική πράξη. Γ ι’ σφδ εμείς ζητήσαμε va γίνε: αυζήηηρη από την τηλεόραση. Ενα σωρό συζητήσεις γίνονται, γιατί σ’ αυτό το βασικό θέμα δεν μπόρεσε να γίνει μια συζήτηση από τη Βουλή για να αντιπαριαίταχθούν οι απόψε«'?, να ακούσει ο Λαός ¡και την άλλη άποψη ώστε να μπόρεσε, να διιαμορ σώσει: σωστή γνώμη. Δεν μιας δώσατε καμία απάντηση σ’αΐυ|τό.Δεύτερο. &α θέλαμε μ>.α διε^ηρίνηση σε κάτι row δεν είναι λιγότε|ρο σημαντικό. Διαβάζουμε σε «φημι^δδα πφ δεν αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση: «Η ενιαία πράξη του Λουξεμβούργο« xol'J θ|αι επικυρωθεί από τη Βουλή με τηιν· ψήφιση του σχείτικού νομοσχεδίου η συζήτηση του οποίου αρχίζει τη Δευτέρα στο Κοινιοβφλιο ¡έχει ήδη επικυρωθεί ahiló τΐον Πρόεδρο, της Δημοκρατίας, κύριο Σαρτζετάκη και κατατέθηκε στα αρμόδια όργανα στις 31.112.86». Αν είναι αλήθεια είναι όντως εκπληκτικό. Kalt βέβαια awéwam σΙτ|η(ν Β Ο Κ  είμαστε ιεΐνίτάξεΙ" αφού μέχρι την τελευταία μέρια υποβλήθηκε ιαρ- μοδίιως η ελληνική έγκριση, παρακάμφθηκε όμως, όπως λέει η ίδιια η εφημερίδα, η ¡μόνη υπεύθυνη καίτά το Σύνταγμα, η Βουλή. Υπάρχει τέτοια ψράξη; Ποιά πράξη είναι αΐυΐτή: Γιατί δεν ενημερώνετε τον ελληνικό Λαό ότe πριν ερθουμ,ε εδώ να συζητήσουμε έχετε ήδη ειδοποιήσει', την Β Ο Κ ; Και διεν το αρνείται αυτό η Προεδρία της Δημοκρατίας.Μ Α Ν Ο Λ Η Σ Δ Ρ Ε Τ Υ Α Κ Η Σ . «Αναβάθμιση» teo Kon- νιοβουιλίου.ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Ανιαπληρωιτής ΥπουργόςΡίξιωιτειοίΐκών)·. Με ρωτάτε γα  να σας ¡απαντήσω;Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Α Λ Ο Υ Δ Β Σ . Ναι, παρακαλώ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής ΓπφογόςΕξωΙτι-ιριικών). Υπάρχει μιια σύγχυση ’την οπαία κάνει η εφημερίδα -ΐ.ΐτή και σας παιριαίσύρεί: και «ας. Υπάρχουν δυο δία- «Όοετικές πράξεις. Υπάρχει η επικύρωση κα|ι η κύρωση, Η μΐεν επικύρωση είναι,; πράξη που έιχει σχέση μΐε το διεθνείς δίκαιο. Υπάρχει αυΐτή η πριαικτΙκή και διεθνώς, αλλα και σ|την Ελλάδα έχιει ξιανίαγίνειι και σας ιαΙνίαιφερω, π.χ. τη ση- μαντιικάτατη συμφωνία ΕλΙλάδος—Ή  Π  Α  «περί', στριαίτιωτιι- κών ευκολιών» του 1963. που αυτή εγκτίθίηκε την ημέρα της υπογραφής της με πράξη τιομ Υπουργικού Συμβούλιου για να ισχύει·, και ι'/ιεταγίενέστερια με Ν Δ . αρ'ΐθίμύς 2033/ 1953. ΦΈΚ A 325. iΜ ΑΝΟΛΗΣ! Δ Ρ Κ Τ Τ Α Κ Π Σ. Αυτό 'είναι παράδειγμα προς αποφυγή.■ ΘΕΟΔΩΡΟ® Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). 'Κύριε Δρεττάκη, μη μου δίνετε μαθήματα πολιτικής ηθικής. Μιλάμε νομικά τωιρια. Την ^υπόλοιπη κριτική σαςι θα την κάνετε στον τύποι ή όπου άλλου θελετε. Στο νομικό λοιπόν επίπεδο· η διαδικασία είναι απολύτως ισχυρή. Σας έδωσα ένα παράδειγμα, θ·α είχα κι αλλα. Το άρθρο 36 πισιτάγρ. 1 του Συντάγματος ρυΐθίμ,ίζει την εσωτερική ισχύ της συνθήκης, δεν αφόρα τη διεθνή ισχύ. Η  διεθνή . ισχύς της συνθήκης διέπεται απο το διεθνες δίκαιο. Μ εταξύ επικυρώσεωςι και κυρώσεως υπάρχει θεμελιώδης οια- φορά κατά τοι διεθνές δίκαιο. Η  επικύρωση, ¡αιυτηι δηλαοηΐ που ¡έκανε ο Πρόεδρος1 της Δημοκρατιας, είναι μονομερής διεθνής πράξη μιας πολιτείας. Είναι αποκλειστική· αρμοδιότητα ταυ Προιέδ'ρίοο της Δημοκρατίας Ικαι δεν αφόρα τη Βουλή. Δηλώνει το αρμόίδιο πολιτειακό οιργανο, ο Προεσρος της Δημοκρατίας, τη βούληση της πολιτείας να δεσμευτεί διεθνώς.Κατά το άρθρο· 36 παρ. 1 η αποκλειστική αυτηι̂  αρμοοιο- τητα του Προέδρου της Δημοκρατίας Οεν προϋποθέτει καμ- ιμ,ίία εσωτερική πράξη. Η  τελική κύρωση, είσωτερικη νομοθετική πράξη που είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις μονιάχα από όσες επικυρώνει ο Π  ροείορος; της Δημο

κρατίας διεθνώς,, προβλίπεται ρητά από το Σύνταγμα σΐο άρθρο 36 παρ. 2 γιια να ισχύσει η συνθήκη και να γίνει εσωτερική έννομ.η τάξη.Η  Κυβέρνηόη, λοιπόν, δεν διαναήθηκε ποτέ ν·α παρακάμ- ψει τη Βουλή. Και πολιτικό πρόβλημα θα υπήρχε αν πράξη , την οποία έχει επικύρωσει ασκώντας το συνταγματικό του δικαίωμα μόνομερώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας •ερχόταν μετά η Βουλή και αρνείτο να την κυρώσει. Εκεί θα δημιουργείτο όχι νομικό ή συνταγματικό πρόβλημα, αλλά πολιτικό. Είναι όμως, σαφές; στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι έχει, προηγηθεί συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή και δηλώσεις των Κομμάτων, ότι η ελλη- νκή Βουλή μιε συντριπτική πλειοψηφία κυρώνει το σχέδιο νόμου, που είναι υπό την κρίση της.Όσο δε γι’ αυτό που ελεχθ'η για τα 3/5 στην ομιλία του κ. Κάππαυ ,δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, έχουμε ζητήσει τη γνώμη και νομομαθών και παλαιών και εγκρίτων συναδέλφων, είναι και η άποψη του Προεδρείου της Βουλής, ότι αυτή η σύμβαση που υπογράφουμε είναι συνέχεια άλλης σύμβασης και επομένως δεν Ισχύει το άρθροι που επικα- λεσθήκατε.Όσον αφορά γιια τη συζήτηση στην τηλεόραση, είμαι έτοιμος όποτε θέλετε σε ό,τ' με αφορά και όποτε μας δώσει χρόνοι η τηλεόραση γιατί δεν είναι η Ε0ΡΤ ιδιοκτησία του Υπουργείου Εξωτερικών. Έ χει δικό της τρόπο λειτουργίας. Εγώ το πρότεινα ήδη. Το Σάββατο μάλλον θα μας δει ο ελληνικός Λαός στην τηλεόραση να ερμηνεύουμε και να εξηγούμε τις θέσεις μας και θα επανέλθω στη διοίκηση της τηλεόρασης για να γίνει, η συζήτηση αυτή που επιθυμείτε, αργότερα.Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  ΚΑΛΟΥΔΕΟΣ. Κύριε Υπουργέ, εγώ μιλώ σαν εκπρόσωπος του Κόμματος κα·ι σεις σ·αν· εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Όταν λοιπόν λέω· ότι δεν ανοίξατε. την τηλεόραση εννοώ ότι η Κυβέρνηση δεν άνοιιξε την τηλεόραση. L·- ικτ)μώ τη σκέψη και 'τη θέση τη δική σας, είναι άλλο θίεμια, ¡αλλά σαν Κυβέρνηση πρέπει νια δεχιθείίΐτε όίτι δεν άνοιιξε την τηλεόραση σ’ «ύτά ¡το θέμα, ανεξάρτητα από τη δΙικήι σας. άποψη.Το δεύτερο θέμα είναι ότι η Κυβέρνηση, δεν έχει κίαμμια γνώση, οιύτε και υπόψη της. ότι ·ο· ΠΐρίοΙεδρος της Δημοκρατίας έκίαινε αυτήν την κύρωση ή επικύρωση, οιπως την ονομάζετε.Θ Ε Ο Δ Ρ Ω Ρ Ο Σ  IIΑ Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Ανιαπληρωτής ΥπουρίγΟις Εξιωιτε,ρψκών). Η  Κυβέρνηση βεβαίως ειίχε γνώση, αλλά η .Βουλή δεν μετέχει στη; πράξη διεθνούς επικορωσεκς. Μόνο κατά το άρθρο *36 παρ·., 2 του Συντάγματος συμπράττει η Βουλή όχι στην επικύρωση αλλά στην κύρωση, που μεσαΆρε- π:ε: σε εσωτερικό διεθνές διίΐκαιΐο τη σύμβαση. Είναϊ δύο διαφορετικές διαδικασίες.Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Α Α Ο Υ Δ Η Σ . Ά λ λ η  είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Ασφαλώς, αν δεν είχατε την απαίτηση από το όργανο της Ε Ο Κ  να ξεκαθαρίσετε τη 3εση σας μ»- χρι το τέλος του χρόνου, δεν θα είχατε κανένα λόγο, γατί δε σας συνέοερε και πολιτικά ακόμη να κάνετε αυτήν τη διαδικασία. Σας ζήτησα να δώσετε μία διαβεβαίωση με αυτήν την κύρωση που λέτε. ΊΕΙχετε υποψη σας ο τι εοω υπάρχει η πλειοψηφία και δε την αμφισβητεί κανένας, αλλά άλλο αυτό κα· άλλο το να ακολουθείται η κανονική διαδικασία, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι υποβάθμιση της σημασίας ν.7.'. του ρόλου της Βουλής. Αυτό είναι· το πρώτο θέμα. Το δέυ- ,τεοο είναι το εξής, στο οποίο και επιμένουμε. Η  ευρωπαϊκή πράξη εισάγει με την αναθεώρηση την ενιαία εσωτερική αγορά που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το ‘1992'.Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας μιλήσω με χοντρά πράγματα. ΐΕδώ δεν είναι απλό το πράγμα. Εμείς λέμε μέχρι το 1994 τέρμα τα σύνορα, οι δασμοί κ.λπ. Φτάνουμε, λοιπον, σ εν·α σημείο, να το κάνω π«ο απλά, που θα είμαστε αν το πάρουμε



o r  r> KΛ)·Μcns μια μικρογραφία ένας πάγκος μέσα σε μ.··λ λαϊκή αγορά των 4 2 . Είναι μικρό πράγμα αυτό με r η« κατάσταση- τον έχβι σήμερα η οκκονομία μας; Με όλα αυτά τον εσείς αναφέρετε, το επίπεδο της παραγωγικότητας τού βρίσκεται ; Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε εμείς;Πηγαίνετε σήμιερα σιε οποιοιδήποτε σούπερ μάρ-κετ να Ψωνίσετε.- Πρέπει να ξέρετε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Φανταστείτε τι Ψα γίνει το 1992. Αίυτό είναι απλό πράγμα: Πού πάμε, λο-ιταδινjΚαι το πρόβλημα εντοτίζεται στο αν πήραμε τόσα εκατομμύρια ή τόσες χιλιάδες ευρωπαϊκές μονάδες για τα ψυχιατρεία της Ελλάδας; Καλά που τα πήραμε, εντάξει. Αλλά αυτό είναι το Ψέμα. Το Ψέμα είναι το -βασικό εκείνο. S* αυτό δεν απαντήσατε, κύρ-'-ε Υπουργέ.Σας Ψέ-σαμε το δεύτερο πρόβλημα. Κ̂,ωδ'κοπο-ιώ αυτές τις απόψεις ποιο έβαλε ο ειδικός μας αγορητής, ότι η πράξη 
αοτή Ψεσμ.οΨετεί κα: διευρύνει την πολιτική συνεργασία ανάμεσα στους 12 και τη διαμόρφωση μΊας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής στα πλαίσια τα ατλαντικά. Αυτό είναι μικρό πΟ'άγμα;-Μέχρι τώρα υπήρχε -αυτή η συνεργασία και κανένας δεν μπορεί ν|α την αποκλείσει ίκαι όπ»υ μας συμφέρει να συνεργαζόμαστε. Εδώ γίνεται επίσημη νομική βάση. Έ χει τώρα νομική κάλυψη και πιρο-βλέπονταΐι- μέσα -απ’ αυτή συγκεκριμένες ρυψμίριε'ΐς. Δεν Ψέλω να περάσω σε- λεπτομέρειες, Ψάλω να r/.ρ-ατιήίσω και Ψα είμαι συνεπής μ,’ -αυτή την άποψη που έχε« ¡σχηματίσει τ-ο Προεδρείο, άτι- είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι!. Πιάντως εδώ δεν είνιαι απλό πράγμα. Και εγώ Ψ-α ήΨελα νια ιεπιστήσ-ω την π-ρροιοχή, ¡ίει ένα απόσπασμα μιας o¡- μιλιάς του ΠρωΨυπουργου του Λουξεμβούργου, όταν μιλούμε μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 'Οταν μιλ-ούσ© μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβιούλιοι είπε, -η συνΨήκη πολιτικής συνεργασίας δίνει εκ πρώτης όψεως την εντύπωση ότι πρόκειται για μια απλή κωδικοποίηση μιας ήδη μακρόχρονης διαδικασίας—-συνεργασίας στον -τομέα των -εξ-ω-τεριικών πολιτικών των 10, που αύριο Ψα είναι 12. Και μόνο η- μετάβαση από καΨαρ-ά συμβατικές συμφωνίες σε κείμενα συνΨή- κης, Ψια ήταν ιμιια σημαντική πρόοδΡις. Αυτό το- σχέδιο συνθήκης περιλαμβάνει ορισμένες καινοτομίες, ο-ι οποίες μετα- Φριάζανται συνολικά με την ενίσχυση των διαδικασιών και των μέσων συνεργασίας στον τομέα τω-ν εξωτερικών πολιτικών. Βελτιώνεται η σαφήνεια των κανόνων της πολιτικής ονερ- γασίας και η συστηματική εφαρμογή -τους γίνεται τιο Ψ-εμέ-λιο μιας εμφανιέστερης και αποτελεσματικής αλληλεγγύης.Και- εΐίναι καΨαρό, κύριοι συνάδελφο:!, ποιοι είναι ο-ι μηΓ .χανισμσί των διαβουλεύσεων, των παζαριών, των πιέσεων και των εκβιασμών από την πλευρά των (ιμπεριαλιστών, πράγμα που Ψεισμοποιούν, όπως Ψ-εΐσμιοπυΐιιούνται στο νομικό αυτό- κείμενο.Είναι λοιπόν σαφές ότι το κείμενο για- την πολιτική συνεργασία «συντελεί στην κατεύΨιυνιση της ατλαντικής ευψυ- γράμμισης της Χώρας και όχι στην ενίσχυση της ανεξάρι- τητης πολιτικής.Στο τρίτο σημείο αρκετά στάψηκε ο ειδικός μας αγορητής. Είναι το στοιχείο της στίροτκωτιΐκαπαιήτης <ηψ κοινωνική ολακλήρωιση.Στο αρψρο 6 αναφέρετιαι ότι μια στενότερη συνεργασία πάνω στα Ψέματα Ευρ-ωπαΐκή-ς ασφάλειας μπορεί από τη φύση της να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στο πεδίο- της εξωτερικής πολιτικής.Στο αρψρο 68 οι χώρες μέλη είναι- αποφασισμένες να διατηρήσουν τις τεχνολογικές ικαι βιομηχανικές συνΨήκες που είναι αναγκαίες για την ασφιάΜειιά τους. Πρόκειται για πράσινο φως εδώ, κύριοι συνάδελφοι, για την καινή παραγωγή όπλων ικαι ποιος μπορεί να -αποκλείσει για τον συντονισμό της χρησιμοποίησής των.Στην πραγματικότητα η ΕΟ Κ  καλείται να αναπτύξει κοι- ;ες πιαλίτκες ασφάλειες -στα πλαίσια του νατοϊκού κάτίαμε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)ρισμού. Η διευρυμένη νομική 6-ά’ση που περιλαμβάνεται στην πράξη επιτρέπει στην ΕΟ Κ  να αναπτύξει δραστηριότητες, ιδ.ιο.ίτερσ στον εξ-ωιευρωπαιϊκό χώρια, που τυίπιικά δεν περιλαμβάνονται ι -στα πλαίσια των αρμοδιιοπήιτω-ν του- Ν Α Τ Ο .Ρωτάμε, -λοιπόν, την Κυβέρνηση τ: όφελος μπορε,' ν-α έχει η Χωρά από τη συμμετοχή της σε μια πράξη που π,ροωΨεί τη στρα-τιωιτικοποίηση της Ε Ο Κ . τη σύνδεση της ΕΟ Κ  με το N A T O  yJoii τη δυτικοευρωπαϊκή 'Ενωίση, γέννημα κα: υιριίμα ν3» ψυΐχίρρύ πολέμου για, την επαναστρίαίτ! «οποί-ηση της -Δυτικής Γίερμΐανίας.Και το τέταρτο, το τελικό ζήτημα, που βάλαμε εμείς, κύριε Υπουργέ, δεν πήραμε τη συγκεκριμένη απάντηση γ:α τις Ψεσμικές μεταβολές που γίνονται και που περιορίζουν την αρχή της ομοφωνίας, ενισχύουν την υπερεΨνϋκή εξουσία των κοινοτικών οργάνων.Είναι καΨιαρό, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ με την ειδική πλειο- ψηφια μπορούν να περάσουν ένα σωρό πράγματα. Και η ειδική πλειοψηφία αν πάρουμε υπόψη μας ότι σχηματίζεται με 54 ψήφους και ότι έχει 10 η Γερμανία, 10 η Γαλλία. ¿0  η Ιταλία, 10 το Ηνωμένο Βασίλειο και 5 η Πορτογαλία.Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτή η ειδική πλειοψηφία να εξα σφαλίζεται.Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι τα ερωτήματα τα συγκεκριμένα που Ψεσαμε εμείς καιι που πραγματική απάντηση δεν πήραμε.Έγινε εδώ -μια αντιπαράΨεση ανάμεσα στη- Νέα Δημοκρατία και σε σας για το- ποιος πήρε τα περισσότερα λεφτά, ποιος επαΐ-ρνε τα λιγότερα και μια διατύπωση ευχών και διακήρυξης από τη Νέα Δημοκρατία της πρόψ-εσής της να υποστηρίξει κάψε σας προσπάψ-εια για να μπούμε ακόμα πιο μέσα και να δεΨούμε περισσότερο με την ΕίΟΚ και τις ευχές νια προχωρήσετε με τον ίδιο τρόπο και με καλύτερους ρυΨ- μούς προς αυτήν την κατεύΨυνση, Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια τέτοια πράξη που οδηγουν τα πράγματα σε μια τέτοια προοπτική.Π¡ΡΟΕΙΔίΡΕΙΥΩΝ (‘Παναγιώτης Σα/ αμαλίκης). Ο κ. Πέσμιάζιόίγλου έχει το 7,όγο.ΙΩ Ά Ν Ν Η Σ  ΠΕΣίΜιΑΖΟΓΛιΟΥ. Κύριοι συνάδελφοι, -συμφωνώ με την γενική άποψη που δϋίατυπώΨηκε ότι η συζήτηση -απόψε είναι σημαντική. Γιατί το αντικείμενο το οποί® Ψα κυρώσει, η συμφωνία ποίυ Ψα κυρώσει η Βουλή έχει ‘βιαΨύταιτες επιδράσεις σ’ε όλη τηιν οικονομική, κοινωνική και εΨίνιΐκή μαΐς ζωή. -Και σ’ αυτό συμφωνώ και: με τα όσαι είπε επίμονα ο έΐκπίρ-όισω,πος του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρόλο οτι με- πολλή προσοχή, παρακολουΨώντας τα όσα λέει, δεν συμφωνώ στη βασική: του- επιχειρηματολογία.Συμφωνώ, επίσης, στις περισσότερες αναλύσεις που ί- κανίε ο Υπουιργός .Αναπληρωτής των Εξωτερικών ικαι Ψέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την τελευταία tyj παρατήρηση, ότΙι το ιαιποιτελεΐσμ-α -από την εφαρμογή της Ενιαίας Πράξης καΐΐι γενικότερα από την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είξαρτάται croó τ-ο πώς και- σε ποια έκταση Ψ-α αξιο- ποιηψούν αυτές ο-ι δυνατότιητίεις -α|πό την Ελλάδα.K at το βασικό -επιχείρημα, που Ψα διατυπώσω- είναι ότι αυτή η αξιοποίηση δε γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια, από το 1981, τόσο σ,τις εξωτερικές μας σχέσεις, όσο και μέσοι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αλλά δε γίνεται, σε πολύ μεγάλο επίσης βαΨμό, στην επαρκή ¡κινητοποίηση της ελληνικής οικονομίας.Η  ενιαία ευρωπαϊκή πράξη!, όπως τονίστηκε από τους περισσότερους ομιλητές και ιδιαίτερα κα· από τον ε-ισηγητη της Πλειοψηφίαις και -από τον εισηγητή της Α ξ  ωματικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Παπαληγούρα, είναι μία βαρυσήμαντη εξέλιξη. Είναι ένα ιβήμαι προς τη σωστή κατεύΨυνση. ιπιορρ’ -όλο ότι -έχει σοβαρές αδυναμίες,. Η σοβαρότερη —  την αν®φεραν διάφοροι ομιλητές —  -ειίνιαι ότι δεν περί λαμβάνει ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν περιλαμβάνει επίσης ειδικότερες ρυψμίσεις που να οδηγουν



2635ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NA' — 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ !?S7<xwfv ευρωπαϊκή νομισματική ®ibW¡, ποο ata τελεί ¿va asco- φασιστικά σημαντικό στοιχείο μέσα στην πορεία προς την ενότητα των ευρωπαϊκών λαών.Είναι δ&τικίό — το επαναλαμβάνω —  το ότι η Κυβέρνηση Όαναδιειχττρυε αυτήν vr¡ συμφωνία. Είναι δετική επίσης το ότι συνέβιαλιε tica συνιέκραξε. σημαντικά στη, διατύπωση των διατάξεων εκείνων:, οι οποίες αφορούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, ή τη σύγκλιση όπως την απιοκαλούν. Αλλά amó Misa και χέρα, είναι χαλώ σοβαρές οιι αντιφάσεις, οι ανεπάρκειες και ί α  έλεγα επίσης και οι ανευδυνότη-ες της Κυβέρνησης «το συνολιικό χεκριιομή τομ -δέματος και δεν- εννοώ τις ενέργειες ή τις οιποίεισδίήποτει πρωτοβουλίες, τις οποίες πήρ® ο Υπουργός Αναπληρωτής των Εξωτερικών, αλλά τη συνολική βράση της Κυβέρνησης σε σχέ,ση με το μεγάλο αυτό δέμα.Η  πΐρώΐτη παρατήρηση m i ί α  κάνω είναι ότι ο κ. Πρωθυπουργός, στην ομιλία που έκανε πριν ατό ένα μήνα περίπου στη Βουλή γιια ·τον προϋπολογισμό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομιών, στην αυξ-ανόμεινη διίεδνή οικονομική αλληλεξάρτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μανο είναι ότι αυτή η αποκάλυψη του κ. Παπιανφόου ήταν κατά 35 περίπου χρόνια ετεροχρονίσμένη.Η  εμβάδυνση ιαυτής της οικονομικής αλληλεξάρτησης χρονολογείται από το τέλος του Β ' παγκοσμίου -πολέμου καιι εντείνει» πράγματι τις τελευταίες δεκαετίες. Αποτέλεψε μιαν από τΐΐις κύριες —  υπάρχουν ικίαι άλλες, επίσης, πάρα πολύ σοβιαιριές —  γΐενεσιουργές αιτίες της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συμμετοχής σ’ αυτήν της Ελλάδας.
'Γιατί, είκτός από τα οικονομικά επιχειρήματα, υπάρχει ένια βίαρυήήμαντιο πολιτικό και ένα 'ειπίσης βαρυσήμαντο πολιτισμικό, το οποίο ανέφερε ο εκπρόσωπος της Λ Η .Α Ν Α . σήμερα. Κα|ιι μεταξύ αυτών των αιτίων, ή των διαδικασιών υ- πάρχ)ειιι μ(ί|α σάενή αλληλεξάρτηση.. Αυτό δεν το πρόσεξίε έγκαιρα η Κυβέρνηση.(Σίτο σημείο αυτό 'την Πιροΐεΐδμική έδρα καταλαμβάνει, ο Β ' Αλτιπρόεδρίος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Ν'. Κ ΡΗ ΤΙΚ Ό Σ)!.Με χαρά άκουσα απόψε να τα τονίζει αυτά οι κ. Υπουργός Αναπληρωτής των Εξωτερικών κιαι βέβαια το δεω,ρώ αυτό -δετικά και σημαντικό. Το χαιρετίζω·. Αλλά αυτό δεν αντισταθμίζει την επί χρόνια αντίδέση άνευ επιχειρημάτων, άνεμ ουσίας, του ικόμματίος, που βρίσίκετα. τώρα στην εξουσία, για το δέμα των σχέσεων της Ελλάδας με: την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όπως επίσης δεν αντισταθμίζει τα όσαι ακόμα και τώρα γίνονται στην. Ελλάδα, σε r/έση με το. μεγάλο. αυτό -δέμα έξω από την αρμοδιότητα, του κ. Αναπληρω- τού Τπουργού Εξωτερικών.Ο  κ. Πιαπαν'διρέαυ, μιλώντας γι’ αυτήν την αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση, δε δίστασε να προβλέψε: ότι «μέάα στην «αρεΙία προς την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά το 1992 δεν αποκλείεται να υπάρξουν εσωτερικές αντιδέσεις, ποιυ να οδηγήσουν στη διάσπαση της Κοινότητας·) ·■— είναι στα Πιριακτικα τΐης Βουιλής. Αυτή η πρόβλεψη υπήρξε πρώτον αθεμελίωτη κιαι δεύτερον αισύνΙειτη. Αιότι το να εμφανίζεται η Ελλάδα να αντιμετωπίζει τοι ενδεχόμενο της δι-άσπα- σης το 109S είναι αυτονόητο ότι υπαβα-δμίζει το βάρος της παρουσίας της Ελλάδ'ας μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα:. Τ ι είδους μέλος της Κοινότητας είναι μία χώρα η οπαία προβλέπει το ενδεχόμενο να υπάρξει μία διάσπαση το 1992; Η  πρόοδος και ενίσχυση της Κοινότητας και η αποδυνάμωση εξαρτάτιαι φυσικά από την κινητοποίηση όλων των χωρών. Γποιβ.αδμίζεται η ματαίωση ικάδ'ε εξέλιξης που -δα μπορούσε via οδηγήσει στη διάσπαση με την πρόβλεψη του ενδεχόμενου 'της διάσπασης από τον κ. Πρωθυπουργό και η συμβολή της Ελλάδας σ’ αυτήν την κοινή, πρασπά-δεια.Γο δεύτερο, που δέλω να παρατηρήσω είναι ότι ο κ. Πα- πανδρεου, πάλι στην ίδια ομιλία του. της 18ης Δεκεκβοίου i »οο. είπε τώρα οτι η ένταση είναι ενα πραγματικό γεγο

νός, που το αποδέχεται η Κυβέρνηση, παρ’ όλο ότι πιστεύει ότι έπρεπε να γίνει πολύ αργότερα, τουλάχιστον ύστερα από ¡5 χρόνια και ότι την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι εταίροι μας. Αυτό, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι ζημιά για την Ελλάδα. Γην εμφανίζει σαν ένα αδύναμο και βραδαπορούν τα εταίρο. Και αυτό μειώνει τη διαπραγματευτική μας ικανότητα. Γιατί, αν δον έχουμε τη δυνατότητα, έστω με μεγάλη κινητοποίηση στο εσωτερικό, κα-δώς και με τις ενέργειες που σεις έχετε την εοδύνη να προάγετε στις διεδνείς αυτές συνεννοήσεις, τότε δεν είναι αυτονόητο ότι η σοβαρότητα του εταίρου, ο οποίος μετέχει στην όλη. αυτή διαδικασία, υποβαδμίζεται; Τι είδους εταίρος είναι αυτός, ο οποίος προβλέπει ότι είμαστε αδύναμοί, δεν έχουμε την ικανότητα να ,συμπορευδοόμε .με τους άλλους και να συμπράξουμε στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής κοινότητας; Τ'ο δεωρώ βαρύ σφάλμα, τουλάχιστον.Ο  κ. Πρωθυπουργός —-είναι η τρίτη παρατήρηση που ίδέλω να κάνω—  επίμονα και ευλόγως, αν δέλετε, στο γενικό επίπεδο, στο δεωρητικό επίπεδο υπογραμμίζει τις δυσχέρειες, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, στο να προχωρήσει και να φδάσει τις άλλες χώρες στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό γενικά είναι σωστό.Αλλά αν αυτό είναι σωστό, τότε ερωτώ εσάς, ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης στην αποψινή συζήτηση — γιατί δεν είστε αριμόιδιος πράγματι, κύριι® Υπαυιργί Αναπληρωτή των ¡Εξωτερικών—· τι έχει να πει η Κυβέρνηση, όταν έχει βαρύτατα ατοδυναμωδεί η ελληνική οικονομία; Και τα τελευταία 5 χρόνια είναι σοβαρότατη η, αποδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο καδι’ εαυτήν, αλλά ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες και με την κοινότητα σαν σύνολο.Είπε ο κ. Παπανδρεου, στην ίδια αυτή ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με 2,5% ρυδμό •atvíó®oiu της οικονομίας της, είναι, ουσιαστικά στάσιμη. Η ελληνική οικονομία με μηδενικό ρυδμό ανόδου, με τον ίδιο (αυτό συλλογισμό, βρίσκεται σε οπισδοδρόμηση. Και δα είχε δίκιο ο κ. Παπανδρεου, αν κατέληγε σ’ αυτό το συμπέρασμα.Και βρίσκεται σε οπισδοδρόμηση η ελληνική οικονομία, ¡γιατί και οι άλλες ενδείξεις είναι αρνητικές. Ξέρετε πόλο καλά ότι οι επενδύσεις είναι το 1986 20% χαμηλότερες από το 1901. Και γνωρίζετε, επίσης, ότι παρ’ όλες τις δηλώνεις και τις ανακοινώσεις, της κυβέρνησης, ο πληδωρισμάς στημ Ελλάδα, σε σύγκριση μ* τον πληδωριισμό στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — γιατί αυτό εΐίν» πιο κρίσιμο στοιχείο —  ,είνα· Τπλάσιος αν όχι 8πλάσιος. Δεν αποτελεί αυτό βαοειά αποδυνάμωση, οπισδοδρόμηση ιδιαίτερα της δέσης μας μένα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα;.Θέτω υπόψη σας το εξής ότι — και είναι αυτονόητο το íYvjoeií και ο κ. Πρωθυπουργός, όταν κάνει αυτές τις παρατηρήσεις.— το σχετικό ύψος του κατά κεφαλή εισοδήματος στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το μέσο κατά κεφαλήν s'có- (8ημα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — είναι ένα χονδροειδές μεν, αλλά αρκετά ενδεικτικό μέτρο της σχετικής δύναμης της ελληνίιΐκής οικονομίας:—  αυτά τα ποσοστό ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι. 39,7% του 198!. και το 1986 υπολογίζεται σε 37,7%. Αυτή η κάμψη είναι βαρυσήμαντη, ιδιαίτερα όταν επί 18 χρόνια, από το 19S2, όταν· συνεδέδη η Ελλάδα με την ευρωπαϊκή κοινότητα, έως το 1980, ήταν σταδερή η /άνοδος. Αυτή η κάμψη δε σας απασχολεί; Δεν είναι, βέβαια. Ιαρμοδιότητός σας. κύριε Υπουργέ και το- είπα πολλές φορές. για να καταστήσω σαφές ότι αυτά που λέω δεν αφορούν- εσάς, αλλά αφορούν την Κυβέρνηση ■ και το κόμμα, που είναι στην εξουσία και αυτονόητα τον Πρωδυπουργό, ο οποίος 'άλλωστε αναφέρεται σ’ αυτά τα οποία σας είπα ας  τώρα.Και προχωρώντας, σας λέγω ότι, όταν διαπιστώνει ο κ. (Πρωθυπουργός — και έχει δίκιο—  ότι ζούμε σε μια επο- ¡χή, όπου ταχύτατα εμβαδόνετα- η διεδνής οικονομική αλληλεξάρτηση, αυτό τ’- σημαίνει;



2636 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)Αυτό wnjiwwet άτι η ελληνική ςίκιονομίίαι πρέπει μ* έχει ¡λ!« 6ι«ρκώς βαθύτερη συμμετοχή σ’ αυτήν την αλληλεξάρτηση ¡Και το μέτρο αυτής τηις συμμετοχής είναι το ποσοστό των ελληνικών εξιαγίωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών σίτο ακαόά- p'W~o εγχώριο προϊόν τηις Χώιρας. Αωτό Ιτο ποσοστό ήταν περίπου 20% και πιαρεμε,ινιε σταδεριό τια τελευταία' πέντε χρόνια. Ανεβηκε αιπο 10% περίπου στις αρχές τ;ηις όεΙκΙαίεΙ-ίας τον I960 κΐα) έφδιασε στο 20% περίπου το 1980. Afeó τότε. όμως είναι στασιμο. Δεν αποτελεί αυτό μια εκδήλωση σοβαρής α- δυναμ ας ποιο η ευδύνη είναι εξ ολοκλήρου, της κυβέρνησης;Θα σας αναφέρω και κι άτι σχετικό που το δεωρώ σημαντι- ■/JÓ. Το ποσοστό των εξαγωγών εμπορευμάτων. όχι πλέον και •υπηρεσιών, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επί Ιτου α- κιαδα|ρ!ΐστο·υ εδνικυυ πικοϊύντος κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Illa την Ελλάδα είνιαιι γύρω· στο 14%. Κιαι ο: άλλες χώρες που βρίσκονται σε ποσοστό 14% είναι η Τ)ο«ιρ'κία και η Γΐιοογικιοσλαδία. 'Όλες οι άλλες μικρές ευρωπαϊκές χώρες ηινοώνταΐι ταχύτατα προς 'τια άνω 'και σι πΙερισσόΙτερες απ’ αυτές έχουν ςδάσει ή ξεπεοάσει το 50%. Αυτό είναι το μέτρο της διαφοράς, της ικανότητας της ελληνικής οικονομίας να συμνείτάσχει στο διεθνή καταμερισμό τΐωιν έργων που επεισή- μανε ο %. Πιαιπανδρ’έου και όπου εξασδενεί η συμμετοχή της Χ'ώ;ρας μας τα τελευταία π|έντιε χρόνια. Αυτή η οπισίδίαδρό- μηση αποτελεί μέτριο της ιαποίτΐυιχίαις της ικΐυβέίρνησης νια α- ¡ιταιποκιριιδε ι σ αυΐτα τα πολύ σωστά που παρουσιάσατε σήμεπα και τΙα οπιοΐιία αποτελούν κάτι το καινούργιο για το< alojaba πού βρίσκεται! στην εξουσία.Θα ήδίελία νια αναιφερδώ πολύ σύντομα στα δΐέμα της ο ικονομικής κιαι κοινωνικής συνοχής που όλοι και εσείς κύριε Υ πουργέ, με έμιφιαση τονίσατε 'Εχετε ¡δίκιΙο. Αλλά είναι πολύ σωστό «|τύ πο» είπαν και ο εισηγητής της Αξιωματικής Α- ντιιίπολιτευσης */ΐαι ο κ. Κανιελλόπφλιος αιργόιτίειραι. Αυτή η αρχή του περ)ορισμού των ανισοτήτων είναι μίίαι βιασικιή αρχή του υπάρχει και στη Συνθήκη της Ρώμης και σε όλες \'ις συμφωνίες μΐε την ΕΟ Κ  που υπέγραψε «Ιωις σήμερα η Ελλάδα. Ορδώς, 'εσείς ζητήσατε μια νέα διατύπωση, τη λσόγκλι- ση» ή την «οικονομική και κοινωνική συνοχή» που είναι ισχυ- “ΙΟτε.οες εκφράσεις, το οεχομαι και το υπογριαμμίζω, και επίσης ορδως θελήσατε να τη συνδέσετε με τη διαδικασία προς την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Πολύ σωστές αυτές οι ενέιρ- Υε.ιες, αλλα η πορεία προς τη σύγκλιση ή -τη συνοχή είναι ¿tía διαδικασία εκ δύο κατευθύνσεων. Κα· η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρεπει να αναλαιβει τις αναγκαίες υποχρεώσεις ικαι να ^αμοςφωσεΊ uiila πολιτική, μια δράση σε 'συγκεκριμένα δ:έμα- ια που να διευκολύνουν αυτήν την προσέγγ ση, αλλά και η Ελλάδα πρεπει να κινητοποιηθεί σύμφωνα μΐε τα όσα είπατε ναι εσείς ικήριε Υπουργέ, όταν λέγομε Ιό|τι πρέπει ν,α έχουμε' τη βούληση, τη δύναμη και την ικανότητα να ηροσαιρ|ν.Ιοστού- ;.ε σ’ αυτές τις διαδικασίες,. Και εκεί δΙέλίω νια παιρατηοήσω το ει-ήτ. Το δέμα της σύγκλισης δεν αφορά μόνον την ίΕΙλλά- ί-α. Σεις έως τώρα κινηθήκατε κυρίως προβάλλοντας τις αδυναμίες της Ελλάδας και τις ειδικές ,ρΐυίδμίσεις που χρίειά- ',εται η Ελλάδα γιια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τεριπου τα εμφανίσατε σαν ανυπέρβλητα. Το πρόβλημα είναι ιυρύτερο κιαι: τώρα αρχίζει κάποια πίροσπάδεια να εξιασφιαλτ.- Γ·5ει· μια ενιαία στάση με τις άλλες μεισογε,',ακιές εΐυιρωπαϊκέ,ς /ώριες. Δεν α|ρκΐεί αυτό. Γιατί το πρόβλημα της οικονομικής Ία: κοινωνικής συνοχής μεταξύ άλίων των σελών της Κοινό- Γη-σαις, ενδϊ'αιφέιρει όλη την Κοινότητα. ΑοΙτό το 'επιχείρημα. »  επιχείρημα ότι οι χώρες ταυ Βοιορά έχουν ζωηρό. βασιΙκίόί ito|vi®i?loorv νια επιτευνδεί μια ανοδική πορεία στις ασ’δίενέστε- ιες περιοχές και χώρες της Κοινότητας, και ιδιαίτερα 6έ- ¡αια στο μεσογεαικό Νότο δεν το έχετε προβάλλει όσο πρέπει ααι: δεν έχετε εξασφαλίσει επίσης και· τη συμμαχία και άλ- υων νΙεγιαλυρέρων χωρών, όπως είναι η Γαλλία και η Αγγλία :αυ έχουν αρδίενέστειρες πιε|ριιιοχές. είκτός βέβαια από την Ιρλανδία που ένε1· επιτύχει ένα pa-Spó προσαρμογής ποιος αιυ- τές τις εξελίξεις ασύγκριτα σοβαρότερο και μεγαλύτερο απ’ ι,τι η Ελλάδα επί των ημερών σας.

Χαρακτηριστικό είναι σε σχέση με τα κεφάλαιια που αντλή- δηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι συγκρίσεις είναι: άξϋεις προσοχής.Αναφέρδηκε σ' αυτά και ο εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Π  απαληγοόρας, και Ο' κ. Κανελλόπου- λος πριν από λίγο και είχατε και ορισμένες διαφορές. Εγώ ‘•Sa προσεόετα σ αυτά ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να αξιοποιούνται αυτά τα κεφάλαια και να μη σπαταλώνται μέσα στη διάχυτη διασπάθιση των δημόσιων πόρων υπό την ευρεία έννοια, για την οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι βαρύνετα: η Κυβέρνηση.Θα σας αναφέρω το εξής; ότι τα δύο διαρθρωτικά ταμεία που παρέχουν ενισχύσεις κυρίως για διαρθρωτικές μεταβολές — ορδότατα ο κ. Παπανδρέου τονίζει πάντα και σεις το κάνατε κατά 'καιρούς, ότι η Ελλάδα πρέπει να επιτύχε: την αναδιάρθρωσή της και τα διαρθρωτικά αυτά προβλήματα ελάχιστα έχουν αντιμετωπιστεί και έχουν αντίδε- τα επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια—  τα δύο, λοιπόν, σημαντικά αναδιαρδρωτικά ταμεία στην Κοινότητα είναι το Ταμείο Αγροτικού Προσανατολισμού και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ιδού λοιπόν τι έγινε εκεί: Εις μεν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικού Προσανατολισμού τα δύο /χρόνια — πήρα επίτηδες τα δυο χρόνια 1984 ικαι Τ985 για να μην υπάρξει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα μόλις είχε μπει 'και επομένως υστέρησε στο να -παρουσιάσει προγράμματα και να αντλήσει κεφάλαια—  τη διετία δηλαδή 1984—·1;985, άντλησε ,187 εκατ. ευρωπαϊκές νομισματικές μονάδες, ενώ η Ιρλανδία άντλησε 140 εκατ. ευρωπαϊκές νομισματικές μονάδες με αγροτικό πληθυσμό σε σύγκριση με την Ελλάδα μικρότερο του 1/5. ·0 αγροτικός πληθυσμός της Ιρλανδίας είναι μικρότερος από το 1/5 του αγροτικού- πληθυσμού της (Ελλάδας και η Ελλάδα άντλησε λιγότερα από την Ιρλανδία, Άλλωστε, αυτό φαίνεται από το ότι η αγροτική ανάπτυξη της Χώρας βρίσκεται σε πλήρη στασιμότητα, για να μη σας πω ότι αντιμετωπίζει και πρόσθετες αδυναμίες, που δεν είχε προηγουμένως.¡Kat από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, το οποίο είναι επίσης βαρυσήμαντο για την κοινωνική αναδιάρθρωση, η Ελλάδα άντλησε 150 εκατ. ευρωπαϊκές νομισματικές μονάδες στη 2ετία που σας ανέφερία πριν και η Ιρλανδία 302 εκατ., περισσότερα από το διπλάσιο, ενώ το εργατικό δυναμικό της Ιρλανδίας είναι το 1/3 του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Ιδού, λοιπόν, η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην αναδιαρδρωτική της επίδοση, δηλαδή εκεί που σωστά· {λέει η ίδια ότι, πρέπει νια δώσουμε όλη την έμφαση για να πετυχουμε την αρμονική συμμετοχή και ένταξή μας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά που διαμορφώνεται για το 1992.Δε $ία σας πω επίσης την όλη, συναλλαγματική εικόνα ,τησ Ελλάδας...(Στο σημείο αυτό ακουγεται ο προειδοποιητικός ήχος λήξης του χρόνου ομιλίας ταυ κ. ιβαυίλευτή,).Νομίζω ότι μπορώ να σας ζητήσω λίγο χρόνο ακόμα.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Παρακαλώ πολύ ■τελειώνετε·, γιατί είναι προχωρημένη η ώρα,. Εγώ -Sa παρακαλιούσα να συντομεόσετε και δεν την έκανα αυτήν την παράκληση.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Ε Σ Μ Α Ζ Ο Γ Λ Ο Τ . Να ολοκληρώσω, χ,ύ- pie Πρόεδρε.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Β Γ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). 'Οχι, •8α ειξαντλήΐϊίετε τα διικαιώματά σας. Ό χι παραπάνω από 2 λεπτά.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Ε ΣΜ ιΑ ΖΟ ΓΛ Ο Υ , Ό χι περισσότερο απιό τα 4 λεπτά,Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Β Γ Ω Ν  ( Παναγιώτης Ν . Κρητ.κός). Ό χ ι. είναι πολλά αυτήν την ώρα.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Ε Σ Μ Α Ζ Ο Γ Λ Ο Τ . Θέλω λοιπόν να· προσδέσω ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο να προέλδουν και ορισμένες προτάσεις πάνω στα δέματα αυτά. Έρχομαι στο πέμπτο σημείο που ·5έλω να τονίσω, την Ευρωπαϊκή Πολιτί-



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NA' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987*Λη ^Συνεργασία, η οποία βίναι βαρυσήμαντη και δ*ν e'va: α wpíé-rjs η «ντυηοωση που υπάρχει ότι μπορεί va, κάνε·»* πίσω 2,6,37
• , · -π,,, ' A«*, νη  jmsoras va κάνει πισω-rywplüfíe. B wwí νομοτελειακή η πορεία προς την πολιτκή 

ζνυνηνα των ευρωπαϊκών λαών. Αλλά αυτό σηύαίνει ότι TOpisTCt το .κομμά που είναι στην εξουσία μ* όλο»- τους εκπροσώπους της να ιταγραμμίζει τη σιημαετοχή χχ· ττ> σκ- 
V*W«'*»> * * Μ «  «η,ν πολιτική ενότητα της Ευοώπη'- ό « ο  είναι « ρ κ -»  να πω τώρ,α πόσο σημαντικά οΐ,καύο ι̂κά κοινωνικά Ixioee εθνικά χροιβλ-ημαιτα υπάρχουν. Το ςέοετ© κύριε Τπουργέ Αναπληρωτή των Εξωτερικών, που%ετ--’ νε,-- Ρ ^ 1 l(W &vle « ’ «rná τα θέματα με επιτυχία *α λέω μ© χαφα και ·το υπογραμμίζω. Αλλά σςοέπει να, είνα- e«*á f*p ° ^ Tf/ e! θ Ελλάδα τ’ ,αυτήν την πορεία Κ * .' ffac λ©ω αμ*ως οτ. δη το έχανε. Τπήρξαν βαρυσήμαντες ποο- . ασε ις στο Ευρωπαιχο Κοινοβούλιο, παν καταψηφίστηκαν από τοοις ΓΛρωοοΒιλβοτες ταυ κυβερνητικού κόμματος Το π'Ητη μο σχέδιο ϋπινέλι, γνωρίζετε, κύριε Τπουογέ, ότ- -Α σας το ψχατεψηφισε στο Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο. Γνωοίζότε επίσης οτι oía όλα τα ψηφίσματα ποιο εμφανίσθηκαν στο Ευρωπαϊκά Κοινοβούλιο για να ενισχύσουν την πολίτικη και αμυντική συνεργασία για τη διαμόρφωση μιας κοινές ^  ντίΓΛη,ς και θξω'τερικης πολιτικής στην Κοινότητα τα καταψήφισε το Π Α Σ Ο Κ ; Τί είδους ασυναρτησίες είναι cxt-τές·βελω να καταλήξω στο συΐμπέριασμα ότι. επί πολλά χοό- νια, και πριν ,̂έλθετε στην εξουσία χαι o w í ήλθατε στην εξουσία, το̂  κομμά χαι η κυβέρνησή σας τήοησε μία'στάση, αντίθεσης η αιδιαφοριας χαι δεν αξιοποίησή αξιόπιστα r,,s,,_ στιχα τις οικονομικές χαι πολιτικές δυνατότητες ,από τη συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Κοινόΐτητία που, πράγματι' όπως τονίσθηκε, είναι η σημαντικότερη κοσμοϊστοριχή εξέλιξη ποϋςδιαμορφώνεται στ:ς δεκαετίες που ζοόμε κα- σ’ αυτές που έρχονται. ̂ Και σε σχέση μ’ αυτό. Μ λ> να πω κάτι στους αγαπητούς /' Ϊ Τ’ «*~-©τωνΛ«5 *w Κ Κ Ε . Εκείνο που είναι βέβαιο εί- ναι οτι οι Ευρωπαϊκοί λαοί δεν θέλουν πόλεμο. Είναι Μνανι- κα. είναι γεωπολιτικά, «ένα·, βαθύτατα προσηλωμένοι στην 3’ρηνιη Δε,ν εινα αυτονόητο ότι η «μ ετο χ ή  της Ελλάδας σε μια ενότητα, η οποία θα εκφτάσε,ι αυτή' την π,ροσήιλίωιση,, ενισχύει τη σ̂υμμέτοχή μας στο, αποτέλεσμα, στην πέριφιοου-η- ση της ε',ρηνης; ' " '^ςΑεν ιν .η  ,π,γονόηίτο. δεν είναι έκδηλα, ότι η ενότητα αυ- που διαμόρφωνε,τα,ι, θέλει μία συνεργασία, μία ποοσέγγι- 

7Τ'~ ι"Λ’* ■̂aOÜI? τ',?5 Ευρώπης στο σύνολό της μι -• η -,ο&ιειτίκη Ενωση κιη άλες τις σοσιαλιστικές χώοεσ Vrr Ανατιολ'κης Ευρώπης, χωίριίς — το λέω και το, τονίζω—  να Μ  «υ,ω *ι. χωρίς να μεταττιαπίεί η σχέση σονειριγασίας χα'ΐ ^ν,αχτας με τις Η Π Α ; Αλλά η Ευρώπη α,ποΐκτά τη δϋκή -t¡c yja' ĉ ic’jviOiUTGf εχέ,ριριοη., Δεν «πονόίητο ότι η Χώρα μας. των 10 εκ., ία  iyv.τ’ αυτές τ-ς δικαδίΜαΐσίες: Και'όχ- μον° η Ελλαδα, αλλά ακόμη και οι χώρες της Ευρώπης, τωνI 0’ ' ΐ  ^  60ς sf/,ατ., ί  α έν,,ν μία αποτώ,,εσματΤκότε-^  ϊιωνγί· Κι*': ·° «ι»δ«ξ«ν ότι ίέ7«υν την ειυήνη στην Ευ- ίίϊΚΓΥ?. ‘ 1.  $‘vat -̂Ο'̂ ντι.κ,ότεί-,ο να μετέχει η Ελλάδα σ’ αυτέτ τ·- ο.αοιχασιες με πι|στη, με προσήλωση; Και όταν αυτό η πίστη κα: η^οσήλωση υπάρχει, τότε στα επιμέρους ίέ/χατα. πού ¡•ve:αςερουν κ.ιαιτε,ρα τψ  Ελλάδα, ία  έχε: μεγαλύτερο βάρος και μεΥία/νοτε,ρ,η απατελεσματιιχότητα.. ι ΙνΛερνητη, ενώ αποδέχεται τις αρχές αυτές, στην π-ά- , ew^ws·«! σε περιττές ή άμετρες επιδείξεις ανεξαρτη- σιας κ̂,αιι ,κίατιατίητίζει στο Ευρωπαία» Κοιναβούλ'ο ποιοτάσεύς ΧΛΙΐνη,ς ΕϋΡ^αικής πολιτικής και δράσης, εν ονόματι τη; αυτονεμΊ,ας της α~ό το «Κέντιοο Απιοςάσ-ωίν· των ‘ Βτυξελ-,Af v>l‘ - ίνια! s" '?«p ότ ενώ οι ξένο,ι. ,είχτός Κοι-^α.πτας, υ~ογ*αιν,Ή'ζουν το διεθνή prDvjo που μπορεί να δι,αδρ,α- θ Ελλάοα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κ,οινότητος. η υ̂υηρνηιση με τη στάση της υπίσβάίυ,ί'φι τις δυνατότητες *ίν ρ̂οτσηριονταϋ στην Ελλάδα,

Η  A f-vprpr, επι χριόνιια τήρησε μιία στάση ατ̂ τίόίεισης ή αοιαφορ^ς προς τους ίεσμυούς και τις ειςελίξ,εή,ς στην Εροω- παικη Κονο·τη|-α. Και ενώ δεν αξιοποίησε πίαιριαγωγι,κά και οημιουργικία τις σχέσεις ¡μας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οεν -αρε,λεφ να επιδΙιώξει η Κυβέρνηση το δάνειο της Κοι- >Οι ήτας για να καλύψει τια κενά, που πιροικάλεσα,ν οι δ,ο,γμα- τι,σμοι και: η ανευίυνότηίτά της. “Η  ψήφιση της Εν.αίας Ευρωπαϊκής Πράξης αποτελεί ευκαιρία για να τονιστεί η ανάγκη να υΐπάρξει" γρήγοοη και'α- παφασισττκή μειταβολή στον πιροσανατοιλιισμό και ιτις’ μείΐόίδίους των ;/4υιβΐ;|ρινιη|τικώ,ν ενι̂ ογείιών. τόσο στο εσωτερικού ' όσο χα- στο,υς διιείνείς χειρισμούς της. Είναι όμως τώρα πιο βέβαιο οτι ο στηίψοτνίος ΓΙρΐω,-3υπορριγος χα!ί οποιιαδήποτε· παριαλλανή της ̂ Κυβέρνησής του. δεν έχουν ούτε τη βούληση, ούτε την ‘ικανότητα. να πριαγμαιτοιποιήμουν ιτην επιτακίτΐΐκή αυτή συνοιλι- 
‘Ά  μεταβολή. Ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα από την Π τέρυγα τησ Νέας Δημοκρατίας).Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ώ Ν  (Παναγιώτης Κ . Κρητικός). Ο ■/,. Μπούΐτος έχει το λόγο.Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ Μ Α Τ Ρ Ο Δ Ο Γ Λ Ο Τ . Κανένας δεν ίέλει τ:ν πολί-μο. Οι Κυβερνήσεις τι κάνουν _ Π ΡΟ Η ΔΡΕΓΩ Ν ^ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Παρακαλώ, κυιριίε ΔΙα,υροδόγλου, -αιφηστε τη συζήτηση.Ορ>ίστε. κύρίιιε Μπούτο.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Τ Τ Ο 'Σ . Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να .καταλάβω τημ αντιευρωπαϊκή έκρηξη τ,οιυ Κ Κ Ε . όταν είναι γνωστό.. .Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Τ Ρ Ο Δ Ο Γ Λ Ο Τ . Από το Κ Κ Ε  α,οχί- σατε, ικύριϋε Μπούτο;Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  ( Π ,^ ^ ιώ τ η ς Ν . Κρητικός). Παρακαλώ, κύριε Μαωροδάγλου. ̂ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Τ Τ Ο Σ . . . .όταν είναι γνωστό ότι η Ευρώπη μέχρι σήμερα έχει το λιγότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών, από το αντίστοιχο στη Σοβιετική1 Ένωση ή στις Η . Π  jALΤο ενιαίο της πρ,άξειως, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δει; αναφέρεται στην ενρω-αΟ.η της 5 «στάση, αλλά στη ουση της «<*ν πράξη. Είναι Ενιαία διότι αντιμετωπίζονται σε ένα κοινό κείμενο · κονομικά και πολ'τ,κά ίέμ-ατα. Αντίθετα αν μιλούσαμε για την Ενιαία, Ευρώπη, όλοι μας ε,χαράζουμε την ευχή να αποικατασταθούν και στηχ Ανατολική Ευρώπη συν- ί ’ήΧείς δημοκιρατίας και κοινωνικής προόδου, όπως'και' στη Δυηιική Ευρώπη, ώστε πιράγματι το όραμα της Ενιαίας και μεγάλης Ευρώπης να γίνει κάποτε ποανχατικότηταΚ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Να χυδεονούν και τα μονοπώλια στην Ανατολική Ευρώπη. ̂ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Τ Τ Ο Σ , Ακούσια μ,ε προσοχή τα όσα είπε ο Αναπληρωτής Τπουργός των Εξοντερ-.κών κ. Πάγκαλος και τον χείιροκρότησα. Τον χειροκρότησα για τη μεγάλη μεταιβοιλή την οποία πέτυχε το Π Α Σ Ο Κ  από το Σεπτέμβρη του 1985, όταν μου απάντψε σε μία ερώτηση την οποία του είχα υποβάλει και στην οποία μου έλεγε χαρακτηριστι- κά τα εξής: Ό τ ι οι θέσεις της Ελληνικής" Κυβέρνησης πάνω στο θέμα της αναθεώρησης της συνθήκης της ΕΟ Κ , όπως εικφράσθηκαν από τον Πρωθυπουργό· Ανδρέα '" Π απαν- δρέιου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του, Μιλά-ζου, παραμένουν αναλλοίωτες. Ειδικότερα η Ελληνική Κυβέρνηση δεν πιστεύει στη χρησιμότητα της αναθεώρησης της συνθήκης της ΕΟ Κ  ,καιι μάλιστα μανομερώς στα (ήρθρα εκείνα που συνδέονται με την εΐσωτΕ)ριικη αγορα. Η  Ελληνική Κυβέρνηση αντιτίθεται στην εγκατάλειψη του συμβιβασμού ταυ Λουξεμβούργου.Κα^σσο» αφόρα το θέμα τηις Ευρωοταϊχής πολιτικής συνεργασίας ίμΐε βεβαίωνε τότε ο Τπουργός ότι η. Ελληνική Κυβέρνηση ειξ ακολουθεί να αντιτίθίεΐται σε θεσμό,ποίηση, του θα είχε σαν αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δικαίωμα να διαμορφώνει αυτόνομα και ανεξάρτητα τις επιλογές' της 'εξωτερικής της πολιτικής.Κύριο: συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ενιαία *“ e-  αποτελεί ένα σοβαρό αποφασιστικό βήκα στ»/ ε?έλ.!-



2fi®8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΉΣ (ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ)ξη των ευρωπαϊκών πραγμάτων, όπως επίσης δεν νκάρ&ι καμία αμφιβολία ότι με "την κύρωσή της γίνεται ένα τερά- σηο 'δήμιοι στην οργανική ένταξη της Ελλάδος στις βυρωποαΐ- χες κοινότητες. Δεν είμαι από εκείνους οι «míos .rtaraktt/ παραΐκολιοΐυιδώντας άλλωστε Όπιό μία άλλη, σκοπιά την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πραγμάτων ότι η Ενιαίο Πράξη αποτελεί ένα τεράστιο {όήμα. Δεν χληδεύει όμως και ο ισχυρισμός, ότι δεν έχει καμία wftairmi^ αξία, ότι δεν είναι δεσμευτική, προς τα υψηλά μέρη τα Όποια την υπέγραψαν. Η έκφραση -της πολιτικής 'βούλησης γιια την επιιτάχυνση της ενιο- πιοιιητικής διαδικασίας στην Ευρώπη, οι νέες πολιτικές τις οποίες καίδίεριώνιεΊ, η δεσμοδέτηση της πολιτικής συνεργασίας, αποτελούν πολιτικές δεσμεύσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερη αιξίια για τ» μέλλον της Ευρώπης, από τις συ·γ- κεκίριιμένιες δεσμεύσεις κανονισμών ή οδηγιών μέσα στην Κοινότητα.Δεύτερον, ’δεν π στεύω ότι με τη » Ενιαία Πράξη λύνονται τα προβλήματα της Κοινότητας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οιξύτατα προβλήματα στην Ευρώπη. Η αντίθεση μεταξύ βοιρρ'ά και νότου ©ξακολουδεί να ισχύει ιδιαίτερα με την ίδίθύρυνση της Κοινότητας μίε την Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και την Ελλάδα, πίεριιφίείρειακες δυνάμεις ένα- ντι των κεντρώων του άξονα Βόνης —  Π  αρίσιων, που δημιουργούν άλλες κεντρόφυγες δυνάμεις μέσα στην Κοινότητα.
I I  έννοια της κοινοτικής αλληλεγγύης έχει καμφδεί. Και έχει ικαμιφδεί διότι έχει παρειαιφρύσιει και έχει υπερισχύσει η η έννοια της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι επιστροφές, οι οποίες έγιναν προς τη Μ.. Βρετανία, δημιούργησαν μία νέα άλλη αρχή, 'δίήλαδή, ότι οι εισφορές όλων των κρατών, πρέπει. να έχουν μία αναλογία προς: τη. σχετική ευημερία των κρατών τα οποία εισφέρουν. Kat αυτό σημαίνει λιτότερα κεφάλαια για τους πτωχούς;, μικρότερη συνδρομή ατό τους πλούσιους:. Εκτός από αυτό δα δούμε ότι μέσα στην Κοινότητα μεγάλες και πλούσιες χώρες όπως είναι η Αγγλία, όπως- ®ίναι η Γερμανία εισφέρουν 'πολύ μικρότερο ποσοστό από το 

ΙΑΥρ του Φ .Π .Α . Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει αυτή τη στιγμή |μια απροθυμία να αντίιμετωπισδθί η μόνιμη πια ‘κρίση της Κοινότητας. Αυτή τη στιγμή για να καλυφθούν οι δαπάνες των νέων πολιτικών και για να παίξουν τα διαρθρωτικά ταχεία σωστά το ρόλο τουΐς -Sa πρέπει οι ίδιοι οι πόροι της Κοινότητας via αυξηδαύν από το 1,4% πάνω από το 2%. Υπάρχειι όμως απροθυμία «κ μέρους των κυβερνήσεων.Υπάρχει βεβαίως και το δέμα των σχέσεων μεταξύ το)'·' οργάνων της Κοινότητας, με την υποδάδμιση ή μάλλον τη !μη αναβάθμιση της σημασίας του μόνου εκλεγμένου οργάνου της. του Κοινοβουλίου. Κα ι είναι βέβ ato. πλέον ότι το κυρίαρχο όργανο εξακολουθεί να παραμένει το Συμβούλιο των Υπουργών, πράγμα που σημαίνει ότι το εθνικιστικό στα'χείο μέσα στην Κοινότητα εξακολουθεί να είναι ισχυρό. Παρ’ όλα ταύτα. οφείλω να ομολογήσω ότι με την Ενιαία Ποάξη πράγματι ανοίγουν νέες διαδικασίες. Ας μην ξεχνάμε — και αναφερομαι ακριβώς πάνω στα ευρωπαϊκά προβλήματα, όχι ■ακόμη στα ελληνικά προβλήματα, ότι οσοδήποτε και αν καδυστερούν οι σκοποί, υστερούν ο: σκοποί της Ενιαίας Πρά- ήης, σε σύγκριση με τους σκοπούς που είχαν -δέσει άλλοτε ο Σπινέλι. ή παλαιότερα από αυτόν οι Γκένσερ Κολόμπο ή ακόμη είχαν εςετασάε! κα: είχαν προταδεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο— ας μην ξεχασδεί παρόλο ότι υστερούμε «ναιτι αυτών των προτάσεων, εν πάση περιπτώσει με την Ενιαία ΙΊράση μπλοκαρίσ-δηκαν ορ’σμένες διαδικασίες οι οποίες κινδύνευαν να λειτουργήσουν σαν τροχοπέδη στην ενοποίησα· της Ευρώπης με μια αναβίωση του εδνικιστικού πνεύματος, του χωριστικού πνεύματος μέσα στην Κοινότηιζ.Και ασφαλώς στους κινδύνους αυτούς έχει αναφερδε! ο Ελληνας Πρωθυπουργός, κίνδυνοι, οι οποίοι πράγματι είναι υπαρκτοί, έκτος αν οι Ευρωπαίοι αναλάβουν στα χέρια τους με μεγαλύτερη δέληση τις ευδύνες τους για το μέλλον τους.

ΙΊιστεέω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι με την Ενιαία Πράξη δημιουργούνται νέες δυνατότητες, αλλ-,ά και ορισμένες υποχρεώσεις προς την ελληνική Κυβέρνηση, στην Ελλάδα Φα έλεγα. Τι σημαίνει η Ενιαία Π ράξη για την Ελλάδα, ύΐ Ενιαία Π ράξη, σημαίνει ότι αναλάδαμε πλέον την πολιτική, αλλά πιστεύω κα; τη νομική δέσμευση να συμίβάλου- ¡με ενεργά και -δετικά στην ενοποιητική διαδικασία και την προσπάδεια που γίνεται για μία διαρκώς στενότερη ένωση των ευρωπαϊκών λαών. Δεύτερον, αναλάδαμε την υποχρέωση σαν χώρα, να δώσουμε λύσεις στα οικονομικά μας προβλήματα, με πολιτικές σύμφωνες και παράλληλες με την πολ.τική κα: άλλων κρατών - μελών, στα πλαίσια μιας ■ /./.- βολικότερης ευρωπαϊκής οικονομικής συνεργασίας. Δεν είναι δυνατόν πια, η Ελλάδα να επιδιώξει την προώδηση των οικονομικών και κοινωνικών της προβλημάτων, με διαδικασίες που δε -δα είναι παράλληλες και παρόμοιες με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Κοινότητα.Η τρίτη μεγάλη μας υποχρέωση, είναι υποχρεώσεις τι; οποίες αναλάβαμε μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας, για τη δ.«μόρφωσή μιας εξωτερικής πολιτικής,. η οποία να είναι ενιαία για την Ευρώπη και η υποχρέωση που έχουμε να προωθήσουμε και τα δικά μας «-$νικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα μέσω διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους, δηλαδή παράλληλα με- αυτούς. Ο : υποχρεώσεις αυτές, για μένα είναι ρεαλιστικές, είνιαι καλοδεχούμενες και 'ήταν ο μόνος δρόμος που μπορούσε να έχει το i ΙΑ Σ Ο Κ . (Εΐί-μαι ευτυχής, γιατί όταν ανήκα στη Νέα Δημοκρατία, ήμουν από τους λίγους συναδέλφους που είχα προιβλέψει ότι το Π Α Σ Ο Κ  δε δα μας βγάλει από την Β Ο Κ . όπως δε -δα μας βγάλει και από το Ν Α Τ Ο . ΣΒ αυτό το σημείο, -δόλιο να πω ότι η συμμετοχή στην Ε Ο Κ . χωρίς παράλληλη συμμετοχή στο Ν Α Τ Ό , και καλές σχέσεις με τις Η Π Α , δε νοείται. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, που προωδούν τα εδνικά μας συμφέροντα και δεν είναι δυνατόν, και δε διανοούμαι ότι είναι, δυνατόν ποτέ να υπάρξει κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία για οιουσδήποτν λόγους επιπόλαιης διάγνωσης των προβλημάτων της. r δογματικών δεσμεύσεων, τις οποίες έχει τολμήσει ποτέ να παραβλάψει τα συμφέροντα αυτά.θα ήδελα μετά από αυτές τις γενικές παρατηρήσεις, να (αναφερδώ σε ορισμένα ειδικά δέματα. Μία από τις δέσεις της Κυβέρνησης, είναι ότι εδέχδη τις ρυδμίσεις της Ενιαίας 'Π ράξης, διότι εν τω μεταξύ, είχε ορισμένα άλλα αντι- σταδμίσματα και το βασικότερο από όλα, ισχυρίζεται η Κυβέρνηση. ότι είναι η αποδοχή της ιδέας της οικονομικής κα: κοινωνικής συνοχής. Γιια το πόσο νέα είναι η ιδέα αυτή και ποΌ βαδμό ευγνωμοσύνης οφείλουμε στην Κυβέρνηση, μίλησαν άλλο; συνάδελφοι πριν από μένα. Εγώ μόνο δα ήδελα να αναφερδώ στο εξής: Οικονομική και κοινωνική συνοχή, σύγκληση δηλ.αοδή των οικονομιών και όχι των πολιτικών, όπως λέει η Κυβέρνηση, είναι δυνατόν να επιτευχδει, και ιπρσβλ,έπετα: στην Ενιαία Πράξη, με δύο και μόνο τρόπους.Πρώτον όπως λ.έγείτιατ. σίτο νέο άρδίρο 100 6' η συνοχή δα πραγματοποιήδεί με το συντονισμό της οιικοναν,'ικής πολίτικης των κρατών - μελών και δεύτερον δα ενισχυδεί από τη δράση των δίιαρόρωτικών ταμείων. Εδώ ακριβώς γεννάτα«, το δέμα. Σύγκλιση των οικονομικών χωρίς σύγκλιση των οικονομικών πολιτ κών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Και την υποχρέωση αυτή όχι μόνο την αναλάβατε πανηγυρικά, αλλα φροντίσατε -/.α: πριν από ¡την 'κύρωση της ©«ιαόας Πράξης να συμμαρφωδείτε προς τις ‘απαιτήσεις της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής με. το π'όγραμμα τταδιεραπαίησης και μονο τότε όταν δώσατε ικανοποιητικές εγγυήσεις για τηιν εφαρμογή αυτής της πολιτικής εγκρίδηκε και πιο δάνειο τω» 1 ·7δ0 εκατομμυρίων. Αυ'τό αν το αγνοούμε μεις δεν το αγνοούν στην Ευρώπη.Στην ανακοίνωση που έκανε στο Τύπο ο κ. Λέοον στις 8 Δεκεμβρίου του 1986 αναφέρει για την οικονομική κατάσταση της Ελάίας, ότ πριν από την καταβολή της δεύτερης δο-



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987Trç η επιτροπή υπέβαλε κρος to αΐυμβοόλκ) itàSberti γ«* την εξέλιξη νηα οι-κανομικής m t i at omft τη; Ελλάδας και τα μέχρι τώρα ¡αποτελέσματα τα« προγράμματος >ικ»/οι»ητ»(ΐής ανάκαμψης την οποία συινέΐτίαξε σε -συνεργασία με τη νομισματική επιτροπή. Το συμβούλιο σημείωσε την έκθεση αυτή και ενέκρίινε την καταβολή της δεύτερης και *w*Wwab; δότης too car ι2ϊοο> ,με βιάση τα οοκ>νομΜ&ά μφτρα «t» συμφωνήθηκαν με την επιτροπή. Α:υ|~ό έρχεται στις 8 Λέκεμβριίαυ και μετά λίγες εβδομάδες πήραμε και τη δεύτερη δόση.Το δίεύτερο μέσο με το οποία μπορούμε να επιτύχουμε την οικονομική συνοχή είναι.· η δριάση των δίιίαρθρίωίτικων' ταμείων. Αλλά για τη λειτουργία του ταμείου προσίαναΐτολισμου και τον κοινωνικού ταμείου ισχύει η αρχή της ομοφωνίας. Εδω το V E T O  ·εξΰΐ!κο,λουθεί να υπάρχει. Επομένως. η fckéfltenij των αυξημένων χρηματοδοτικών πόρων εςαρταται απτό τη θέληση κάθε κράτους, μέλους.Αλλά, κάρίως χόρ» Υπουργέ, η εκμε|τάλ,λφσηι των δυνατοτήτων των δΊαρθρωτκών ταμείων εξαρτάται απτό την ικανότητα τη δική μας να τα απορροφήσουμε ατό την ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να υποβάλλει σχέδια εγκρίσι- μα και αποδεκτά. σχέδια τα οποία θα ε vat σύμφωνα με την κοινοτική πολιτική και δεύτερον απτό τις δυνατότητες του ελληνικού προϋπολογισμού να καταβάλλει! τημ εισφορά tow, οσο·- δήποτε μικρή και αν είναι αυτή η -εισφορά μετά τις ρυθμίσεις στα μεσο-γ:·ακά προγράμματα —pflWret μόνο το· 25%— είναι πολύ μεγάλη για μια χώρα η οποία παρουσιάζει το υψηλότερο έλλειμμα σαν ποσοστό· στο εθνιίκό εισόδημα στο δημόσιο τομέα από οιαδήπ-οτιε άλλη χώρα της Ευρώπης. (Και εδο> 3η- μιουργείται το πρόβλημα. Με τη δική σας πολιτική ανιτί η ελληνική οικονομία να γεφ-υρώνει και να σμικραίνει το φάσμα με την ευρωπαιϊκή, όπως ορθώς είπε ο. προ εμού ομιλήςας κ. Π'εσμαζόγλου, σε,υνεχώς διευρύνεται. Tt; να κάνουμε λοιπόν αυτή τη θεωρητική αναγνώριση της ανάγκης για κο νωνική και οικονομική συνοχή, όταν εμείς με τις ίδιες μας· πολιτικές το- όραμαι αυτό το ματαιώνουμε; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τα οποία ¡λέμε.Το δεύτερο σημείο στο Οπαίο θα ήθελα ν’ αναφερθώ, είναι τιο θέμα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Κανένας δεν αμφισβητεί! ότι για ν·α σταθίε,ί η, Ευρώπη στα πόδια της, ανάμεσα στ'·ς 2 μεγάλες οπερδυνιάμεις κ,α: για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον ανταγωνισμό από την Ιαπωνία και από τιις 'άλλες μικρές Ιαπωνίίες ταυ Ειρηνικού, οφείλει ν··α οργανώσει πρώτ’ απ’ όλα την ερω|τ|ερ".ική της αγορά.Μέχρι σήμερα και μετά την τελωνειακή ένωση, τα αποτελέσματα σ αυτή τη διαδικασία, ήταν πενιχρά. Η Ευρώπη, δεν είχε κατοριθώΐσει ν’ αποκτήσει μια ενιαία αγορά. Ήταν το άθροισμά πολλών εθνικών αγορών στο γκρέμισμα αυτών των συνόρων μεταξύ των αγορών- που αποβλέπει η πρόβλεψη της Ενιαίας Πράξης για τη'; ολοκλήρωση της1 εσωτερικής αγοράς. Είναι μι'α σωΐστή πολιτική απόφαση; και. γι’ αυτό το· λογά at -Ευρωπαίοι δεν ήθελαν ν|αι την υποτάξουν . . .Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Θα σας παραικαΐλεσω να τελειώσετε'.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Υ Τ Ο Σ . Κύριε; Πρόεδρε, θα ζητήσω την -ανοχή σας για πολύ λίγο.ΠΡΟ'ΕΔΡΕΥΩΝ ( Παναγιώτης, Ν . Κρητικός). Για 1 -2  λεπτά, ευχαρίστως, Είναι ενδιιαφέριουσα η αγόρευσή σας, αλλά κάποτε πρέπει να τελειώνουμε. Είναι αρκετοί συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο.ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ Μ Π Ο Υ Τ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, σαν ευρω- ^αυλνυτής. -θα μπορούσα να σας ζητήσω άλλα 20 λεπτά, παρ' ολα tou Θεν παίρνω διπλό μισθό, όπως ισχυρίζεται κάποτε ο -̂ ΡΚηίγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά 20 λεπτά θα; 'μπορούσατε σεις να μου τα δώσετε,. Πάντως ο στόχος για. την ^οκλήίρωση της ενιαίας αγοράς, είναι τόσο μεγάλος που οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να τον υποτάξουν στοι δικαίωμα βέτο- οιασδήποτε μεμονωμένης χώρας. Εάν το δικαίωμα βέτο, κ,αι το λεω κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόμενος στην- άκρα αοιστιε- ρα, wow καταργεί το στα θέματα η Ολοκλήρωση της ενιαίας

2639αγορ(άς, το όραμα της Ευρώπης θα ήταν απλησίαστο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά υπήοχτ κίνδυνος αναβιώσεως εθνικιστικών 'τάσεων ή χωριστικών τάσεων όπως αυτές εκφράζονται στην -θεωρία της Ευρώπης των 2 ταχυτήτων ή. της μεταβαλλόμενης. γεωμετρίας, ανάλογα με τον αριθμό των κρατών που θα μετείχαν 'ενεργά στην εφαρμογή κάθε δεδομένης πολιτικής. Και είναι για μένα ευτύχημα ότι οι ιδέες αυτές έχουν κατασιγάσει, έχουν πάει προς τα πίσω και αντίθετα προβάλλεται το όραμα της ενιαας αγορας.Εκείνο- όμως που δεν μπορεί το IIΑ Σ Ο Κ  και η Κυβέρνηση να ισχυρίζεται, είναι ότι δεχθήκαμε via μετέχουμε στη δι-α- δ'ϋκαριία ενιοποιήσεως της αγοράς, ικαι δεχθήκαμε- την Ενιαία Πιράξη γιατί μας έδωσαν εγγυήσεις διαφυλάξεως και προστασίας των συμφερόντων μας.Πρώτον, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατυπώσετε μετά την- καταχρηστική και την άσκοπη χρήση που κάνατε στο παρελθόν της διαδικασίας των επιφυλάξεων1, είναι δύσκολο λέω στα συνέδρια και στα συμβούλια να προβάλετε αντιρρήσεις, όταν γνωρίζετε τη σημασία την· οποία οι Ευρωπαίοι αποδίδουν γι'α την ενοποίηση της αγοράς..Δεύτερον, οι επιφυλάξεις σας και αντιρρήσεις σας που μπορείτε· να προβάλετε, αναφέρονται σε- λεπτομερειακά θέματα και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται και η κοινοτική έγκριση. Επομένως: το βέτο εδώ καταργήθη- κε και θα σας συμβουλεύσω να κάνετε αυτό που συμβούλευε 
ο Κομψυύκιίος στις ύπανδρεις *ρυναιΐ'/4ες. οι οποίες όταν διετριε- χον τον κίνδυνο του βιασμού, συμβούλευε να αντιστ-αθοσ;, αλλά εάν η αντίρτασις απεδεικνύείτο μκπαια, τότε via χα,ρο-ύν το μασμό. Σήμερα σεις αποδείξατε ότι είσθέ ικανός να τον χαρείτΙε και να τον γλεΐ'/τήσεΐτε. Ελπίζω· ότι αυτή η προ- σωιπικη σας συμβολή στην προώθηση των κοινοτικών μας πριαγμάτίων θά πε)ράσει σε όλο τον· κυβερνητικό και κομματικό μηχανισμό ταυ II  A  Σ  Ο Κ .Κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος δ|εν μου επιτρέπει ν ανα,- φερθώ σε 2 - 3 σημεία τα οπαία θέωρώ ότι είναι χρήσιμα.Π Ρ Ο ιΕ Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Θα τα έκανα, αλλά είναι προχωρημένη η ώρα και θέλω να ρωτήσωαν αυτές οι παραχωρήσεις συμβαίνουν και στο Ευρωκοινοβούλιο.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Υ Τ Ο Σ . Μην κάνουμε άσκοπες συγκρίσεις.Π  ΡΟιΕΔΡΕ Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Καμία αντίρρηση σ’ ,αυτόι, αλλά επειδή ήλθ|ε η συζήτηση.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Υ Τ Ο Σ . Ή θελα να πω μόνο ότι η ικανότητά μας να εκμειταλλευθοιύμε τις δυνατότητες που έχουμε μέσα στην Κοινότητα είναι πεπερασμένες και πρέπει via το δεχθούμε.Αναφέρονται στη γεν-οκότερη καθυστίέ-ρηση του τόπου η οποία έχει επιταθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Και δεύτερον, οφείλεται σε ένα άλλο- γεγονός, ότι αυτήν τη- στιγμή ακολουθούμε πολιτικές οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με τα όσα μας επιτρέπει η; Κοινότητα να κράξουμε. Απόδειξη ε ν;-: ότι με την πρόταση ισοτιμία της: δραχμής διεν αφήνουμε να αναπτυχθεί ο γεωργικός μας τομέας. Αυτήν τη στιγμή, κύριοι- συνάδελφοι, που μιλάμε η πράσινη, 'δραχμή είναι 117 δρχ. και είναι 157 δρχ. η κανονική ισοτιμία της ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει, ότι όχι μοναχά στερούμε τον έλληνα αγρότη από το 20% - 30% του εισο-δήματόςι του. όχι μόνο δεν εισπράττουμε επί πλέον 200' εκατ, δολάρια που μπορούσαμε να εισπράξουμε αν είχαμε την κανονική ισετ μ α. αλλά ενισχύουμε, κύ.ρ ε Γ- πομργέ-, τις ευρωπαϊκές -εξιαγωγες κτην-οτροφικών προϊόντων στην Έίλλάία με τα θετικά νομσματ-κά ποσά τα ο iriez αυτοί λαμβάνουν και εμποδίζουμιε τη; -ανάπτυξη των δικών μας δυνατοτήτων με τα αρνητικά νομισματικά ποσά τα οποία επιβάλουμε στιις δικές μας εξαγωγές.Κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω· για την -ανοχή ισας και θέλω να νήείλειιώσω με μία και μόνο κουβέντα.



2640 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)Π ΡΟΕΙΔΡΕΤΏ Ν  ( II αναγιώτης Ν. Κρητικός). Δεν καταλαβαίνω τ© σχήμα1 «ττείΛίεί·ωισ:α και δα τελειώσω».ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ο Τ Τ Ο Σ . Ό τι επιτέλους η Ελλάδα βρήκε το δρόμο της με το ΠΑΣΟ[Κ. Η Ελλάδα βρήκε τη •δέση της στην Ευρώπη με το Π Α Σ Ο Κ  αλλά μπορεί και να την χάσει εξίσου εύκολα εάν το Π Α Σ Ο Κ  δεν σοβαρευτεί ατό εδώ και μπρος.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  ( Παναγιώτης Ν . Κρ ητικός). Ο κ. Βαρβιτσιώτης έχει το λόγο.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Ρ Β ΙΤ Σ ΙΩ Τ Η Σ . Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!, η συζήτηση απόψε στην Εδνική Αντιπροσωπεία του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώνεται η ευρωπαϊκή Ενιαία Πράξη και η βέβαια υπερψήφισή του απ’ όλα, πλην του Κ|ΚΕ. κόμματα αποτελεί αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη απόδειξη οτι η ευρωπαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας την ιποί,α χάραξε και πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο. Θα μπορούσα εύκολα καν εγώ και όλοι οι άλλοι οι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπ&λιτεύσεως, αλλά και όλων των κομμάτων των αντιπολιτευόμενων την Κυβέρνηση, να κάνουμε μία φτηνή πολιτική και να καταγάγουμε μία εύκολη νίκη στο δέμα αυτό. Θα μπορούσαμε να φέρουμε εδώ, όπως ιτο έφερε ο κ. Καλού- δης, το πράσινο βιβλίο του Π Α Σ Ο Κ  ή να διαβάσουμε περικοπές από ομιλίες του κ. Πρωθυπουργού στην Αίδουσα αυτή. Θα μπορούσαμε να αναφερδούμε σε συνεντεύξεις του κ. Πρωθυπουργού, ·8α μπορούσαμε να αναφερδούμε σε πλήδος στοιχείων τα οποία είναι τελείως αντ’ίδετα από την πολιτική η οποία σήμερα χαράσσεται και εφαρμόζεται. Δεν δα το πρά- ξω όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι πιστεύω αντί- δετα με ό.τι έπραξε μέχρι σήμερα το Π Α Σ Ο Κ  ότι στα εδνι- κά δέματα και το συζητούμενο σήμερα δέμα είναι πράγίμαίτ: εδνικό, δεν επιτρέπεται μι,α κομματική εκμετάλλευση ούτε προσπάδεια αντλήσεως κομματικών ωφελημάτων. Άλλωστε ο ελληνικός Λαός γνωρίζει ποιος χάραξε αυτήν την ευρωπαϊκή πολιτική την οποία με τόσο πάδος πολέμησε το Π Α . Σ Ο .Κ . κα: ο αρχηγός του.Τπηρξε, κυρίες και κύρ’οι συνάδελφοί, καταφανής σε έλουε μας η δυσχερής δέση του φίλου εισηγητού της Πλειοψηφίας ο οποίος προσπάδησε ανεπιτυχούς κατά τη γνώμη μου να δικαιολογήσει την αλλαγή πλεύσεως στο Π Α Σ Ο Κ  με το επιχείρημα ότυ πρόκειται για νέα σύμβαση. Λίγη ώρα μετά, το επιχείρημα αυτό κατέρρευσε από τον· ίδιο τον κ. Υπουργό Αναπληοωτή Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται περί νέας συμβασεως. αλλά περί τ,'ροποποιήσεως της αρχικής. Θα καταρρεύσει ύστερα από λίγη ώρα και από το Προεδρείο της Βουλής, γιατί αν, κύριε συνάδελφε και αγαπητέ φίλε εισηγητά της Πλειοψηφίας. επρόκειτο περί νέας συμβασεως. τότε για την ψήφ’σή της δα χρειαζόταν η ειδική πλειοψηφία, την οποία προβλέπει το Σύνταγμα.Δεν πρόκειται περί αρχικής και νέας συμβάσεως. αλλά περί τροποποιήσεως της αρχικής.ΙΩΣΗΦ  Μ ΙΧ Ε Λ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ . Μί λησα περί τροποπειή- σεως των συνδηκών.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Ρ Β ΙΤ Σ ΙΏ Τ Η Σ . Είπατε, κύριε συνάδελφε, περί νέας συμβάσεως.Όσον αφορά την τοποδέτηση του κ. Υπουργού Αναπληρω- του Εξωτερικών, ο οποίος εμφανίστηκε απόψε περισσότερο φιλοευρωπαϊκός από πολλούς από μας, δεν το επικρίνουμε, το χαιρόμαστε και το καταγράφουμε. Χρειαζόταν όμως για τον κ. Υπουργό Αναπληρωτή ιδιαίτερο δάρρος --μεταχειρίζομαι τη λέξη δάρρος, για να μην ανακληδώ στην τάξη από το Προεδρείο— για ν.α αναφερδεί στο σύνδημα «ΕΟΚ και Ν Α Τ Ο  το ίδιο συνδικάτο».Τι το δέλατε αυτό το σύνδημα κύριε Υπουργέ; Εμείς το λέγαμε στα μπαλκόνια και στους δρόμους; Εσείς είχατε βγει

σε όλες τις πλατείες της Ελλάδος κα’ το φωνάζατε. Εσείς και ο: βουλευτές οι συνάδελφοι που τώρα δα ψηφίσουν τη σύμβαση.Ξεχάστε το, κύριε Υπουργέ, Όσο γρηγορότερα το ξ,εχά- σετε, τόσο καλύτερα δα κάνετε. Εν πόση όμως περιπτώσε: χαιρόμαστε ειλικρινά, που το Π Α Σ Ο Κ  άλλαξε' γραμμή πλεύσεως. Γιατί από το 1975 τότε που η ένταξη της Ελλάδος μπήρ/,ε στο δρόμο της πραγματοποιήσεώς της, το κόμμα αυτό ακολοόδησε μία στείρα αντ¡κοινοτική κα: αντιευρω- π,αΐκη πολιτική. Το ΠΑίΣΟ|Κ στη: δική μας ευρωπαϊκή πολιτική πρόβαλλε άλλοτε το γιουγκοσλαβικό μοντέλο, άλλοτε δαόμαζε το αλβανικό πρότυπο, άλλοτε μιλούσε για ειδική σχέση, πότε αναφερόταν σε δημοψήφισμα και κάποια στιγμή μίλησε για αναδεώρηση της συμφωνίας εντάξέως.Πάντως είναι γεγονός ότι από το 1.981 μέχρι σήμερα το Π Α Σ Ο Κ  ©ρΊ:ξ|ε πολύ νερό στο κρασί του στην αντ¡κοινοτική του στάση, γ·α να φδάσουμε στη δήλωση του κ. ΓΙοωδυ- πουργού στην Αίδουσα αυτή, στις 18.10.86, όταν συνεζητεϊ- το ο προϋπολογισμός και να ακούσουμε όλοι μας ότι «σκέψη εξόδου μας από την Ε Ο Κ  δεν επιτρέπεται»!Βέβαια ο κ. Πρωθυπουργός σ’ εκείνη τη συζήτηση υποστήριξε ότι η ένταξή μας έπρεπε να γίνει τουλάχιστον 5 χρόνια αργότερα, Η  άποψη όμως αυτή βεβαίως δεν αντέχει στη βάσανο της λογικής, Γιατί αφού το Π Α Σ Ο Κ  το 1981 έγινε κυβέρνηση και αφού ειίσαστε τότε τόσο αντίδετο· με τίην ένταξή μας, πώς αυτή η ένταξη, δ *  επραγματοτοιείτο, 5 χρόνια αργότερα αφού εσείς εξακολουθείτε να είσαστε κυβέρνηση;Υποστήριξε επίσης στην ίδια συνεδρίαση, ο κ. Πρωδυ- πουργός ότι «μπήκαμε κάτω από δυσβάστακτους όρους». Αγνοεί ο κ. Π  ρωδυπουργός ότι οι όσο; της προσχω,ρήσεως της Ελλάδος κα- ιδιαίτερα στα δέαστα, που αναφέρονται στα αγροτικά προϊόντα είναι ασυγκοίτως ευνοϊκότεροι από τους όρους που εντάχδηκαν η Ισπανία κα: η Πορτογαλία δ χρόνια αργότερα;Και δα ήδελα να αναφερδώ — και σεις ασφαλώς τη γνω- ρίζετε, κύριε Υπουργέ Αναπληρωτά των Εξωτερικών—  σε μια στιχομυδία, που έγινε πριν από αρκετούς μήνες από τους δέκτες της γαλλικής τηλεοράσεως. όταν Π ρωδυ- πουργός στη Γαλλία ήταν φίλος σας, ο σοσιαλιστής κ. Φα- μπιούς, ο οποίος σε αντιπαράθεση με τον τότε, εκ των η- γετών της αν τιπολι-ρεύσεως κα σημερινό Πρωδυπουοχό κ. Σιράκ, τον κατηγόρησε ότ" κατά τη στιγμή της εντάξεώς ματ η γαλλική κυβέρνηση δεν υπερασπίστηκε πολύ έντονα τα γαλλικά συμφέροντα κατά την ένταξη της Ελλάδος κα' έτσι τα ελληνκά αγροτικά προϊόντα πλήττουν τώοα ανταγωνιστικά τα αντίστοιχα γαλλικά. Και συνέχισε υπεοηοανευο- μενος ο κ. ΦαμΙχιούς, ο σοσιαλιστής κα' φίλος του κ. Π  α- πανδρέου, ότι κατά την ένταξή! της Πορτογαλίας κα: της Ισπανίας η Γαλλία τήρησε τόσο σδεναρή στάση, ώστε να μη δημιουργηδεί το κακό προηγούμενο, που συνέβη με τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.Αγνόησε βεβαίως κατά τη συζήτηση εκείνη ο κ. Ποωδυ- πουργός να αναφερδεί στα οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία είχε η Χώρα μας από την ένταξη στην Κοινότητα τα πέντε αυτά χρόνια. Τα ανέφερε ο κ. Παπαληγούοας και δε νομίζω ότι χρειάζεται να τα επαναλάβω,. Σημειώνω μόνον ότι τα πέντε αυτά χρόνια η Χώοα μας ωφελήδη,κε σε συναλλαγματικές εισροές ποσό 8.40Ό1 δισεκαττομύρια δολάριά. Υπεστή,ριξε επίσης ο κ. Ποωδυπουργός ότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος το 1981 δεν επίτρεπε την προσχώρησή μας στ·ς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αλήθεια υπάοχε' κανένας άνθρωπος στον τόπο αυτό που να πιστεύει οτι η οικονομική κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη από το 198ί> Εφόσον τότε η κατάσταση η οικονομική δεν επέτρεπε την



Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  NA 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 26.41ένταξή μας ~ στην( Ε Ο Κ  πώς -3α ήταν δυνατή σήμερα, με- 
χ ψ  :5ετ®όα woo έλεγε ο κ, Πρωθυπουργός, ó-Taov η κατάστασή μας η οικονομική, έχει τόσο πολύ επιδεινωθεί;Μίλησε επίσης ο κ. Πρωθυπουργός και για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Ανεξάρτητα από το ότι τα Μ Ο Π  δεν «ναι πρωτ οδουλία cuts της ελληνικής (Κυββρνήσεως, ούτε εφεύρεση τον Π Α Σ Θ Κ , ο κ. Πρωθυπουργός δεν είπε ότι τα Μ Ο Π  δεν ισχύουν ούτε για την Πορτογαλία, ούτε για την Ισπανία, πο-u εντάχθηκ-α-ν πέντε χρόνια αργότερα από εμάς, εποχή δηλαδή που νόμιζε ο κ. Πρωθυπουργός ότι έπρεπε να εντα,χθ-εί- και η χώρα μας. Αλλά εφαρμόζονται μόνο για τις χώρες ποο ήταν προ της βντάξβως της Πορτογαλία»; και της Ισπανίας μέλη, δηλαδή για την Βλλάδία;, την- Ιταλία και τη Γαλλία.Αναφέρθηκε τέλος ο κ. Πρωθυπουργός και στο περίφημο μνημόνιο για Το. οπαίοι έγινε πολύ συζήτηση απόψε, λέγοντας μάλιστα — επαναλαμβάνω τη φράση του—- «περπάτησε αρκετά καλά». Πέραν του ό'τι δεν «περπάτησε» τόσο καλά όσο ο κ. Πρωθπούργός θέλει να εμφανίζει, λησμόνησε πάντως να αναφέρει ότι στο σημείο αυτό' ακολούθησε την πολιτική 
που είχε χαράξει από το καλοκαίρι του 1982 η (Κυβέρνηση η οποιία βρισκόταν τότε στην εξουσία, η κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Και βεβαίως παρέλειψε με περισσή επιμέλεια ο'κ. Πρωθυπομργός να αναφερθεί στο ότι εκτός από τα οικονομικά οφελήματα η Χώρα μας με την ισότημη συμμετοχή της σε μία ισχυρή οικογένεια ελευθέρων δημοκρατικών και ανεξαρτήτων λαών βγήκε,-όπως είπε στην ιστορική αγόρευση στην Αίθουσα αυτή στς 26 Ιουνίου 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, από την αιώνια μοναξιά της, «που υπήρξε από τις βασικές αιτίες για τις δοκιμασίες π.ου υπέστη η χώ- οα ·Ρ|πς ¿hr μ?)»-·: -ιων αΐιώνωτ.'ΐ», Και αντά. κύρίε Υπουργέ Αναπληρωτά των Εξωτερικών για την αποκατάσταση της αλήθειας.Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να πούμε ότι ύστερα από τις τόσες σας .ταλαντεύσεις, ύστερα από τις τόσες σας αμφι- -,δρομίες, ύστερα-από τις. τόσες αλλαγές της-πολιτικής σας η χώρα πια — το επεσήμανε και ο κ.Μπούτος—  το- υπογραμμίζω κι εγώ- μπήκε-οριστικά στην- Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το μόνο-που μπορούμε να ελπίσουμε σε αυτό το- σημείο και να επισημάνου,με είναι ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον για εσωτερική κυρίως κατανάλωση άλλοι κλυδ-ωνισμοί, διότι θα συ- νεχίσετε -αταλάντευτα την ευρωπαϊκή πορεία της Χώρας μας.Κυρίες και κύριοι- συνάδελφοι, από το 1957 μέχρι σήμερα η Ευρώπη έχει πραγματοποιήσει πολλά και σημαντικά βήματα. Έχουμε πρώτα απ’ όλα την ολοκλήρωση της τελώνεια- κής ενώσεως για τα βιομηχανικά προϊόν'τα, που πραγματοποιήθηκε πολύ πριν από τον προβ/λεπ-όμ,ενο χρόνο. Έχουμε την διαμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουυ.ε την ενοποίηση των το ιών αρχικών κοινοτήτων σε μία ενιαία. Έχουμε την πρώτη διεύρυνση της Κ-οινότηΤος με την εισδοχή της Αγγλίας, της Δανίας και της Ιρλανδίας. Έχουυ.ε την άτυπη καθιέρωση της πολιτικής συνεργασίας, η οποία σήμερα πλέον θεσμοθετείται. Έχουμε μετά σαν επόμενο βήμα την αρχή της δημιουργίας ενός υποτυπώδους ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Ένουμε την απ’ ευθείας εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε τκ δεύτερη διεύρυνση της -Κοινότητος με την εισδοχή της Ελλάδος. Έχουμε την τρίτη διεύρυνση με την εισδοχή την Ισπανίας και της Πορτογαλίας.Και τώρα, έχουμε τις αποφάσεις του Λουξεμβούργου που εντάχθηκαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Δεν πρόκειται, άλλωστε είναι πολύ περασμένη η ώρα, το θέμα έχει εξαντληθεί. όλοι oí ομιλητές αναφέρθηκαν διεξοδικά στις ειδικότερες ρυθμίσεις της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράςεως. να απασχολήσου το Σώμα: με τα ειδικώτερα- θέματα που θίγονται από την Πράξη αυτή... Απλώς θα ήθελα να επίσημα- νω, όπως άλλοτε επισημάνθηκε και από άλλους ομιλητές,

ó"; η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη δεν είναι μ,:α πανάκεια, δεν λύει όλα τα προβλήματα, τα πράγματι οξέα, τα πράγματι μεγάλα που -αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Πάντως, όμως, αποτελεί ένα ακόμα βήμα, έστω άτολμο, έστω καθυστερημένο, έστω συγκρατημένο προς την πραγματοποίηση των πολιτικών στόχων των 12. Η ενωμένη Ευρώπη κάτω από την πίεση των πραγμάτων αργά ή γρήγορα θα γίνει πραγματικότητα. Και απ’ αυτή την πραγματικότητα δεν θα λείψει η Χώρα -μας χάρις στην πολιτική που εμείς εφαρμόσαμε, χάρις στη διορατικότητα και το διεθνές κύρος του Κ . Καραμανλή. Εμείς πιστοί στη γραμμή αυτή που ακολουθείτε σήμερα θα ενι · σχύσουμε κάθε προσπάθεια ‘της ,Κυβερνήσεως που θα οδηγεί σε περισσότερη, ενοποίηση, σε περισσότερη Ευρώπη. Γιατί μόνον έτσι πιστεύουμε ότι, δημι-ουργοόνται οι προϋποθέσεις εκείνες για καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή και για τις ερχόμενες γενιές για ένα καλύτερο αύριο όχι μόνο για τον τόπο- μας αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, για περισσότερη ειρήνη, για περισσότερη ασφάλεια, για περισσότερη- ευημερία. Ακολουθείστε το δρόμο που σήμερα, χαράξατε, κύριε Υπουργέ, και ;α είστε βέβαιος ότι εμείς σαν παράταξη που σκέπτεται εθνικά και ορα εθνικά, που θέτει το εθνικό συμφέρον πάνω από μι- κροκομματικές σκοπιμότητες, θα σας στηρίξουμε και θα σας υποστηρίξουμε. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δ Η Α Ν Α  κ. Νιάνιας έχε:- το λόγο.Έχω τη γνώμη, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχει διαφωτισθεί -αρκετά το Σώμα και θέλω να υποβάλω την- παράκληση, επε.·· δή έχει προχωρήσει η ώρα, εάν επιθυμούμε, και προς τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ισχύει αιίτό και προς τους άλλους κορέους συναδέλφους - ομιλητές, ας περ ορίσουμε λίγο το λόγο. Νομίζω ότι έχει φωτισθεί αρκετά το Σώμα.Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ . Ό χ ι, κύριε Πρόεδρε.Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Ό χι, κύριε Πρόεδρε, δεν σκάστηκαν όλες οι απόψεις.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Για όσους εκφράζουν- κόμματα δεν έχω αντίρρηση να δοθεί η δυνατότητα, αλλά οι συνάδελφοι που μίλησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων τους αν θέλουν ας περιορίσουν το λόγο. Παράκληση υποβάλουν.Ορίστε, κύριε Νι-άνια. έχετε το λόγο.Δ ΙΙΜ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Ν ΙΑ Ν ΙΑ Σ . Κύριε Πρόεδρε, σήμερα η Ελληνική Βουλή εγκρίνει ένα κείμενο που αποτελεί ένα κοσμοιστορικό πράγματι βήμα στην ιστορ α της Ευρώπης. Το θέμα και κατά τη βαρύτητά του την ιστορική και κατά τις πολιτικές του επιπτώσεις στο μέλλον της Ευρώπης, στο μέλλον της Ελλάδας και στο- μέλλον του κόσμου, είναι πράγματι από εκείνα που δημιουργούν την υποχρέωση σε σε όλους μας ν-α προσφέρουμε τον εποικοδομητικό μας λόγο χάρικ του Λα.ού μας. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη αναπροσαρμόζει θείτσους και διαδικασίες. Και στο θεσμικό πλαίσιο και στο διαδικαστικό πλαίσιο έχουμε νέες αναπροσαρμογές στ ς σχέσεις ανάμεσα από τα όργανα της Κοινότητας αλλά συγχρόνως προίττιθπντί.". και νιος λειτουργίες π επεικτείνο- νται άλλες που υπήρχαν.Και έτσι συμπληρώνεται ένας ιστορ κός χάρτης, που μας δίνει την έναρθη μιας καινούργιας εποχής.II γενική κριτική, όποιου διάβασε το κείμενο, σε συνάρτηση με την αρχική συμφωνία συμπληρώνει ή τροποποιεί, είναι ότι υπάρχει στην ευρωπαϊκή κο νωνία, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών ένα α-ι- σθηυ.α μεγάλης δικαιοσύνης.Θα ανέμενιε κ.ανείς να ανεύρ σκ,ε στον χάρτη αυτό κρυμμένες διακρίσεις υπέρ των μεγάλων. Θα το ανέεμνε κανείς αυτό υπό το φως του ιστορικού παρελθόντος των σχέσεων



2642 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ)μας μα τα άλλα κράτη. Πα.ράλα ταύτα υπάρχει η απόλυτη απόδειξη ζου τώρα δριτ/.όμαστε μέσα σε μια κοινωνία δικαιοσύνης και αξιοπιστίας.•Είναι η σύμφαση αυτή αξιόπιστη·. Και είναι η συμπεριφορά των μεγάλων απέναντι μ,ας πράγματι δίκαια. Νομίζω, ότι εξασφαλίζονται, κατά τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπτ. οι ε3·ν:,/·ές μας βλέψεις, είτε είναι οκονομικές, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι »3 νίκες.Βεβαως υπάρχει η καινούργια αντίληψη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, που τονίζεται σ’ αυτό το κείμενο περισσότερο. Και αυτό είναι ακόμη μια απόδειξη ότι συμπλησιάζουν, πρώτον ότι εγκαταλείπονται παλαιός Φΐεωρίες κοινωνικών αποστάσεων και κοινωνικών διαιρέσεων.Και τώρα έρχεται η αντίληψη της ¡κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής συνοχής, υπό μία π,ροϋπόψεση βέβαια, οτ; η συνοχή δεν σημαίνει εξάρτηση παρά μόνο: συνάρτιση. Γιατί είναι δυνατόν με κακούς χειρισμούς: της ελληνικής πολιτικής το αξίωμα, ο στόχος της, κοινωνικής συνοχής να καταστεί εξάρτηίση.Έχουμε, όμως, μέγα χρέος στους1 άλλους και μέγα χρέος απέναντι μας να προσέξουμε ορισμένα σημεία. Και ως προς τον εαυτό μας είμαστε υποχρεωμένοι ως κράτος, ως κυβερνητική, ως εψνική μονάδα ν·α δημιουργήσουμε1 τη συνείδηση πως ανέκλητα πια ανήκουμε στη Δύση, ότι βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο της Δόσης, χωρίς ν,α υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια τεράστια συσπείρωση κρατών μεγάλης οικονομίας, μέσα σε μια αυτοκρατορία πανεπιστημίων πολιτιστικής δύναμης και διεΨνούς μεγάλης: πολιτικής.Αυτή η συνείδηση ότι τώρα α'ήκουαιε εκεί πια ανέκλητα. όχι με την έννοια της εξάρτησης, αλλά με την έννοια της συνοχής, ανήκουμε στον κόσμο αυτό, αυτή η συνείδηση 3η- μουργιεί τεράστια χρέη για τον εαυτό μας.11 ρέπει τώρα πρώτα να κοιτάξουμε τις: σχέσεις μας προς τα έξω. Οι σχέσεις, προς τα έξω κύριε Υπουργέ, αρχίζουν· “α είναι 3ετικές και καρποφόρες εφόσον έχουμε να επιδεί- ςουμε και με·ς! συνα-ντιληψη γ α  τους άλλους. Αυτό πρέπει να καταστεί αξίωμα της πολιτικής μας εντός της ΕΟ Κ . 11 Ε Ο Κ  αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και τονίστηκε αυτό επανειλησμένως από όλους τους αγορητάς. Ιδιαίτερα ο ·/.. IIεσμαζόγλου. έκανε μία σημοττϋκή πράγματι ανάλυση αυτών των δυσχερετόν.Κ α 1 απέναντι σ’ αυτές τις δυσχέρεες εμείς έχουμε να επιδε ξουμε κατανόηση, γιατί πράγματι μέχρι στ'γμής έχουμε ενοχλήσει την Κοινότητα.'Εχουμε επίσης ενοχλήσει τη στιγμή κατά την οποία προβάλαμε απαιτήσεις. Είναι κοινό· μυστικό στη διε3νή κοινότητα ότι ένουμε επιδεί=ει κατά το παρελψόν ασυναρτησία ως ένα σημείο πολιτικής ή απαιτήσεων και μια αναξιοπι- στία, που δεν ήταν βέβαια αποτέλεσμα κακής 3έλησης πι- 3ανόν, αλλά ήταν αναντίρρητα αποτέλεσμα της διπλής πολιτικής. 3α μείνουμε, ή δε 3 α μείνουμε, και εφόσον μένουμε, πώς παίονοΐ·),'- τ·*>) πολιτική μας στον ελληνικό Λαό. εφόσον μένουμε στην ΕΟ!Κ.Έτσι δημιουργήσαμε δημοσΌνομικά δέματα μεγ'άλα και βεβαίως έχουμε τώρα το μέγα χρέος να έχουμε από τούδε και εις το εξής προσοχή μεγάλων χειρισμών, σωστών -χειρισμών γιατί αλλιώς 3α υπονομεύσουμε τα ωφέλη, πνευματικά -ολ'τ’νιά ν.τ κο'νωνικά από τη σύνδεσή μας από -ην είσοδό μας, την ανέκλητη επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, στην Ευρώπη.Και αν μεν αυτά είναι τα καψήκοντά μας προς τα έξω, προς τα μέσα έχουμε άλλο χρέος προς τον εαυτό μας. Είμαστε υποχρεωμένοι από τούόε και εις. το εξής να οργανώσουμε το κράτος πάνω σε μια καινούργια βάση όσο είναι δυνατόν π ο σύντομα, μϋα στιβαρή διοίκηση ποο 3 * μπορέσει να ανταποκρι3εί στις διοικήσεις των άλλων κρατών. Γνωρί

ζετε την τελειότητα του ιταλικού συστήματος διοικήσεως. γνωρίζετε την τελειότητα του γερμανικού και του αγγλικού συ:σ τήμα το ς δ ιο ικήσε ω ς.Εάν δεν έχετε κρατικό μηχανισμό τέλειο, συναρτημένο, συγκροτημένο καλώς λειτουργούντα στα χέρια σας, είναι αδύνατο να περάσετιε και την ε3ν:κή και την ευρωπαϊκή πολιτική στο Λαό κατ την ελληνική πολιτική προς την Ευρώπη. Είναι, κατά συνέπεια, απόλυτη ανάγκη όχι μόνο πια για την '8·α προστασία της ελληνικής κοινωνίας, μα για την προστασία τώρα της ευρωπαϊκής πολίτικης να συγκροτήσουμε το κράτος εξ αρχής $α έλεγα, ενώ οι ανοχές και οι υποχωρήσεις και οι διευκολύνσεις που παρέχει το κράτος προς ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων χωρίς να χρειάζεται, είναι ανάγκη πλέον να φ3άσει σε τέρμα.Συγχρόνως, όμως, χρειάζονται: κατά τη γνώμη μας δυο πράγματα ακόμα. Πρώτο να βγάλουμε τον ελληνικό Λαό από ψευδαισ3ήσε'ς και από παρανοήσεις. Κάποιος πρέπει να πει στους ομοεθνείς μας ότι η ¿Κοινότητα δεν είναι μόνο χώρα εκμετάλλευσης, δεν είναι ένα ορυχείο που έρχεται με τα ποσά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, τα 8.3 δις μονάδων όπως ήόελιε ο· κ. Υπουργός ή τα 9 δις μονάδων, όπως ή3ελ!ε ο κ. ΚΙανελλύποολος. Δεν είναι καθόλου χώρα εκμετάλλευσης μα είναι: ένας οργανισμός κρατών στα οποία οφείλουμε και να προσφέρουμε και να πάρουμε.Ένα λοιπόν είναι η σωστή διαφώτιση του Λαού και η έξοδός; του από τις 3ευδαισ3ήσεις και τις παρατησήσεισ.Το δεύτερο είναι ότι 3α χρειαστούμε· τώρα εκτός από τη διοίκηση και εκτός από τη διαφώτιση του ελληνικού Λαού την καλλιέργεια ρεαλιστικής εικόνας περί του τι ανοφώς είναι η Εόοώρηη και τι ακοιδώς είναι η σύνδεσή μα:. Χρεια- ζόμεψα παιδεία. Υπάρχουν διατάξεις της Ε ν  αίας Ευρωπαϊκής Π ράξης που μας μιλούν για τη μεγάλη εξόρμηση' της Ευρωπαϊκής τεχνολογίας σαν παράγοντα διαμορφώσεως καινό όργιας παγκόσμιας, τεχνολογικής, οικονομικής κσ· πολιτικής ζωής. Σ ’ αυτό δεν μπορούμε να μετάσχουμε αν· δεν έχουμε παιδεία τέλεια. Και είναι για τούτο που αυτός ο χάρτης φέρνιει ers στενή συν αναφορά όλες τις λειτουργίας του ελληνικού κράτους,, τη διοίκηση, την οικονομία και την παιδεία.•Αν δεν κατορθώσουμε να Ψέσουμιε σε σωστή βάση, και σωστή εσωιτεοσ/,ή συνάρτηση αυτές τις απαντήσεις τις οικονομίας, της διοίκησης, της παιδείας είναι ενδεχόμενο τελικά, παρ’ όλες τις 3ριαμ·βολογίες τις παλιές, τις σωστές πράγματι $θ’α!Λ3ολογίες γι·α την ένωσή μας με τη Δύση και παρ’ όλη την ικανοποίηση από τη σημερινή έγκριση αυτής της πράξεως είναι δυνατό να καταληξουμ,ε σε ένα επικίνδυνο κα3εστώς. όπου η συνοχή είναι δυνατό να γίνει εξάρτηση. Η  ιστορία δεν τελειώνει ποτέ. Ο: κίνδυνοι που διατρέχουν τα κράτη είτε αυτόνομα είτίε ανήκοντα σε συνασπισμούς ή σε οικονομικές συνεργασίες ή σε πολιτιστικές ενότητες δεν εκλείπουν ποτέ. Και ε ναι για τούτο άνεση: ανάγκη ως Υπουργός αρμόδιος για τα 3έματα της ΕΟ Κ  να χειριστείτε υ,ε 'Ί;ιυΐς αιρμόδπους ηοάγυ,ατιι συναδέλφους σας αυτή την καινούργια πραγματικότητα που αναφύεται σαν χρέος ενώπάν μας, αυτή την πραγματικότΙητα της ανασύστασης ενός κρατικού μηχνισμού διοίκησης, παιδείας και οικονομίας που 3α αντέτι τγιν ‘/■ W'>r>L·ογ·α ισταο'κή πραγματικότητα για χάρη του Λαού μας. Σας ευχαρστώ.Π Ρ Ο Ε Δ Ε Ρ Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κοητικός). Ο κ. ΙΙαλα ιο-κρασσάς έχει το λόγο.ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Α Λ Α ΙΟ Κ Ρ ΙΑ Σ Σ Λ Σ . Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφος, 3α ήταν μεγάλος πειρασμός τέτοια ωρα να παραιτη3ώ από το λόγο, αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα που συζητούμε απόψε που 3α ήταν πολύ καλύτερα 6χ· μόνο να μην παοα'τηόώ. αλλά να μιλούσαν και πολύ περισσότεροι- συνάδελφοι.Για μας της; Νέας Δημοκρατίας η αποψινή συζήτηση είναι αιτία μοναδικής ικανοποίησης, γιατί γ α τους αν3ρώ-
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ξΥΝΕΛΡ I ΑΣ Η ΝΑ' —  14 1ΑΝ0ΥΑΡIΟΥ 1987« ο ς  που artpxm  στην τα,ρ-άταξη που ίδρυσε ο πρωταγωνι- σΧής -ηησ ένταξης της Ελλά? ας στην Ε Ο Κ , ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και η απλή ανάγνωση της  ̂εισηγητικής έκΨεσης που συνοδεύει το νομοσχέδιο Λα: που φερει τ'.ς υπογραφές 7 Υπουργών του Π Α Σ Ο Κ . αποτελεί -μοναο.κη πη;η ικανοποίησης wat δικαίωσης των δέσεων μας.

Θα ήΨελα επίσης να υποσημειώσω ότι είναι και ευχάριστη έκπληξη να βλέπε-, κανείς στο Κοινοβούλιο γ:α πρώτη φορά τα τελευταία, αυτά χρόνια να ψηφίζεται από τη συντριπτικό πλειοψηιφία των αντιπροσώπων του Έθνους ενα νο-μοΨέτημα.Εδώ όμως περ-ίπο-u σταματάν© και ο; ευχάριστες ο̂ιαπι- στώσεις. Γιαπί δε νομίζω ότι ,μπορεί να είμαστε  ̂πολύ ικα-νοποπμέπ:!! από- τιη -στυπίιριιφορ-ά μας. oroo τα κέρδη μας coa·, ami τις ζημίες μας. από· την εν γένε-ι εικμετα-λλευση που κα- V »  ως χώρα τα 6 αυτά χρόνιι*αι της -συμαετοχης μας στην ευρωπαϊκή" αίΓΛογένει α και o i μ! -αιαγορ.ά 300 πε,ρ.ιπου εικατοιμ, μιμρΐίων ανΨ-ρωίπων.Δε Ψα μπω στα νούμερα. Νομίζω, ότι είναι ουσιαστικά, και αυτά, αναπτύχΨ-ηκαν όμως και δεν υπάρχει λογο-ς να ηχ -επ,ανιαιλάίβω, Δεν πιστεύω όμως Η  αυτά είναι και τα π-·ο σημαντικά και ότι πράγματι από εκεί απορρέουν τα πιο· ουσιαστικά οφέλη της συμμετοχής μ*ς. ήταν μια στενόκαρδη και πολύ κομπλεξική, αντίληψη.Φοβάμαι ότι η Κι$έρ·'ηίση μέχρι τώρα έδωσε την εντύπωση σε όλους και σττν Κοινή Α,γοοά. αλλα και στον ελλη- ν/.ό λαό. ότι ακοιβώς αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή ¡Κο.νο- ■τητα αε αυτό το στενόκαρδο πνεύμα και με φοβέρα αισθήματα μειονεκ'τικότητας. Τελευταίο και πρόσφατο δειγμα^αυτο rcu αναψέρΨηκε από πολλούς ομιλητές στο Βήμα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ότι ·3α έπρεπε να έχουμε μπει στην Ε Ο Κ  5 χρονιά αργότερα.Δ© Ψα ανατρέξω στο τι έλεγε το, ’61, άτο βιβλίο του για τη στρατηγική οικονομικής άναπτύξεως, που εκεί ελ-εγε. ορνως κατά την άποψή μου, ότι μέσα στην Κοινή Α γοραία: ίμετα από τη συμφωνία συνδέσεως που ήταν πρόσφατη τότε, ο ελληνικός Λαός -3α αναπτύξει τα μοναδικά ταλέντα του και -3α καταφέρει να πετύχεt Ψαύματα.Ο ελληνικός Λαός πέτυχε τα Ψαύματα.̂  Η  25ετια ! '·*·>·υ 1080 ήταν πράγματι ένα πρωτοφανές: Ψ'αύμα, αιλλα ο, ,ι ε-ω- ·3υπουργός ξέχασε τα λόγια του εκείνα και τώρα το μας είπε ότι Ψα έπρεπε Va έχουμε μπει 5 χρόνια αργότερα.,Η Γενική αντίληψη της Κυβέρνησης για την Κοινή Αγορά είναι ότι είναι ένα είδος αναγκαίο κακό, ενα φρούριο στο οποίο μπήκαμε, αλλά είναι, δύσκολο να βγούμε και αρεσκεται και αυτή στους υπολογισμούς του δούναι και του λαβειν.Ούτε λίγο- ούτε πολύ παρουσιάζει η- Κυοερνηση στον ελληνικό Λαό τη συμμετοχή μα;ς στην Ε Ο Κ  σαν την εκμετάλλευση κάποιας αγελάδας συμπαΨούς την οποία αρμέγουμε και μετράμε μέσα στην καρδάρα την ποσο-τητα του γαλακτος που αρμέξαμε και από εκεί κρίνομε αν ειμ,αστε ικανοπο- ημενο; η όχι. Κάνομε και κάτι περισσότερο: Ικανοποιούμαστε όταν μπορούμε να ξεγελάσουμε αυτήν- την αγελαδα και με κανένα φτηνό τερτίπι να κλέψουμε ένα κιλό γάλα, παραπάνω. Φοβούμαι, ότι χάσαμε τελείως την αισΨηρη της πραγματικότητας και έτσι χάσαμε και τις μοναδικές ευκαιρίες που εχ-ΐ να μας προσφέρει η Κοινότητα.Πρώτον, χάσαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τη συμμετοχή μας σε μια τέτοια οικογένεια ανεπτυγμένων κρατών γρ* να αντλήσουμε από -εκεί στηρίγματα ν,'α τη-ν υπεράσπιση των μεγάλων εΨνικών μ-ας Ψεμάτων. Τις^ περισσό-.-..- ρες φο:ές, αντί να εκμεταλλευΨοιμίε τη συμμετοχη μα«̂  στην ευρωπαϊκή οικογένεια επιδιώξαμε την μονομερή απομόνωση.Προχωρώ πάρα πέρα και αναφέρω το Μνημόνιό  ̂ που μνημονεύσατε, κύριε Υπουργέ, -κα'ι που βα,σικος του στοχος r¡.\X*

η απομόνωση όχι η προσαρμογή της Οικονομίας. Αλλά και η όλη συμπεριφορά της Κυβέρνησης, ολα αυτα τα χρονιά ητ - πώς να ποοσπαΨήσουμε να απομονώσουμε την ελληνική^ ο.Λν- νομία από' αυτήν την μεγάλη αγορά, πώς να -σταματήσουμε τον (ανταγωνισμό και την είσοδο του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενώ Ψα, έπρεπε να κάνουμε εντελώς to αντιΨε.ο. να ποοσαρμοσΨούμε στο πνεύμα του ανταγωνισμού και να επιταχύνουνε την είσοδό του στην ελληνική αγορα, γιατί εινα. ο αόνος -τρόπος Va, προ-ωΨηΨεί η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και τα αποτελέσματα η-*> αυτά που με πολλά στοιχεία ανέφερε  ̂ο πρωτεργάτης  ̂ στη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας - Συνδεσεως, ο χ ^ χ ^ ο ς Α  Πεσμίαζόγλο-υ. Αντί να μειώνουμε  ̂ το χασμα αναμεσα σ.η Κοινή Αγορά και σε εμάς το αυξάνουμε.Αλλά μήπως εκμεταλλευτήκαμε και τη  άλλες ευκα-οε: που -καί χροσ-έφερε η συμμετοχή, μας! στην Κοινή Αγορά και ο- οποίες συνδέονται αμεσότερα και με αυτή την πρα-ςη^που κυρώνουμε απόψε; Τις ευκαιρίες εκσυγχρονισμού των απηρχαιωμένων πράγματι Ψε-σμών μας και της προσαρμογή, τους'σε πιο σ·>Γ/ρ<>νίες μορφές και σε πιο, σύγχρονα πρότυπα,■Σε όλες τις εκφ.ράσε-ς της εψνικης ματ ,ωης. Ακόμη μ . στην παιδεία, ακόμη και στην υγεία. Μνημόνευσα η.η - η - οΐΓ/.ονομ'α. Α,ε χρει-άζετα·· να προχωρήσω και σε πρλυ π-.?,--σότερες. , „ :Χ,ρησιαο-πο-ήσαυ,-ε rrv ευκαιρία ανα εω,σηςι τω,ν νεσμων π,υ μας πο-οσέφερε. αυτή η ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. •Ο/·..’Το αντίΙΨίετο πρ-άξα,μ,ε. Τις περιισσ-οτιερες ?<*?*«_ οπι- σ3ονω,οήιτα,με και προ:σπαψησα-με οχ-ι ,μ,ονο >α μΡ-ν -π··-- ψου'χϊε την εξέλιξη των ήΐδ,η -ε γ ώ  το- αποδίεγοααι-- απολι- Ψων.όνω,ν Ψεσμώ- που ίσχυαν μβχρι τώρα, αλλ,α ,.,οσ,,,α-νη- σα-··- να επ:στρέψουμε σε ακόμη πιο πα,ρωχηαενα πρότυπα του παρελψιρνττ-ς αι-ίατ-ς. Πρότυπα τα οποία αντί να στηρίζονται στο· irvissucjua. tc-j  ανταγωνισμού· χαι της άμιλλας, στηρίζονται στο πνεύμα του- προστατευτισμού και των κρατικών κονοπω- λίων. της κρατικής επιβολής κα· της ισαπέδωσης.Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε -δύο καυτά ^Ψέματα^που συγκλονίζουν την κοινωνία μας αυτή την πε,ρ·ι·αο·ο. Ο τ?ο_ .ος εφαρμογής τιυ Φόρου Π.οοστιΨέιμενης Ασίας και · λ  τελευταίο Ψέμα της ουψ'μίισεω-ς! των ενοιίκίων. Και στα ουο η --υ- Ρερνητική πολιτική sü>;ai ακριβώς προς αυτήν την κατευΨυν- ση του προστα-τευτισμ-ού. της ειπιβο-λης ελεγχ-ων, · η» Xjn, j - vc-νιεώσεως της αγοράς, πραγμάτων τα οποία έχουν απορει- χψ-εί ,ατ.'εν-ΐΐργή και κ-ατα-στρεπτή·,ά δ-καιετιες πριν.Με τις πράξεις και με την οικονομική ^ποΛίττκη της | ν> βε,ρνήσεως μέχρι τώρα, τι συνέβη: Επειδή ακ,ουσα το Κ Ε Ε  να αναφέρει περί μονοπωλίων. Τι εχε: συμβει στη Χωρά μαΤ αυτά τα τελευταία χρόνια ως προς τα μονοπώλια, E/ovw ενισχυψ-εί και τα κρατ κά μονοπώλια, οι μεγίαιλες οημοσι ,̂ επιχειρήσεις και οργανισμοί που απε'δε'ΐχΨησα.ν επιχειρηματικά ανίκανο·, κα-ι-άδες διασπαΨί(σε-ως του δημοσίου χρτμα- τος. αλλά έχουν εν.σχυίεί και τα -.ίδιωτ-κά μονοπω,/.ια.̂  -:ο  «'· στην ουσία με τις πα.ρε,μβ-άσε·ς σας στις προδΑηματικες κ̂αι -με όλα αυτά τα πράγματα, έχετε ενισχύσει τις με-ρακες ιοιω- τικέ; επιχε-ρήσεις και έχετε καταδικάσε· σε Ψ-ανατο κατα δ-εκ-Ρ,Ιδες χιλιάδες τους μικ,ρομεσαίους. Είναι α>πο-τελεσμα μ-ας συνειδητής ή έστω ασυνείίρητης κολπικής προστατευτισμούκαι ενίσχυσης των μονοπωλίων.Ηα ή,Ψελα. όμως, να α-ιευΨ-υνΨ-ώ και στο- ΚΙΚΕ^ και να πω μήπως και εκείνο που μάχετα,· τόσο πολύ- τα ντο-,.-α κα- ξένα -μ-ον-οιπώλια. υιτο-στηο-ιζε-ι κάποιι-ο άλλο οιεΨνες π-ρ-ν,-ιτ'κ- μονοπώλιο; Γι-ατί η, ι-δεα της ενωμένης Βυρωμη-,, ρ.α το-υλάι/ΐιστον, siivw ε-πιτέλο ι-ς και· μο» λύση στηνή υπαΨεσ· των δύο υπιερ,δυνάμεων και του ανταγωνισμού των ο'-Ό υπε-Ρ δυνάμεων κα; των ψυχροπολεμικών καταστάσεων τι.ς̂  οποτει εσείς τόσο πολεμάτε. Για -μένα η ελπίΐδα για να δούμε κα ποιο-' καλύτερο μέλλον στο· ο' εψνή πολιτικό ορίζοντα, εινα ■από τη μία η ενωμένη Ευρώπη και από την α.-,,λη η ,.?υθ δος του άλλου μεγάλου κόσμου, του κινεζ-κο-υ κιοΐσμου. η̂ οπο συντελείτα·; αυτές τις μέρες και την οπο-ια παραίκο-Λουε-ω μ -λαυ,μασμό.



*4 4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)Θα ήθελα να κλείσω με μ.;α τελική α αφορά. Ο αγαπητός χ Καλούιδης «fe« ότι θα είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Θα είμαστε ένας, ξύλινος πάγκος στη λαϊκή αγορά.Κύριε Καλούδη εγώ νομίζω ότ: έστω καί αν είμαστε ένας ξύλινος πάγκος στη. λαϊκή -αγορά, από τον όρο ότ; η λαϊκή αγορά ·ε ν.α; ελεύθερηι —όιπως είναι οι. λαϊκές αγορές και εινα: τόπος συ-'-αντησεως του καταναλωτή και του παραγωγού-—  είναι -καλύτερα από το να είμαστε μία χόλωνα πάγος κέσα στην αρκτική ερημιά, που έτ|σι θα καταντούσαμε αν δεν μπαίναμε στην ενωμένη Ευρώπη.Δυστυχώς, όπως πρόαιν-έφερα, χάσαμε τις1 ευκαιρίες να- προοδεύσουμε σε σημαντικά θέματα. Χάσαμε τις ευκαιρίες που μας πριοσφερε η ένταξη στην Κοινότητα1 για ουσιαστική πρόοδο.Αντίθετα, έχ-ουμε το παράδειγμα-, την Ισπανία, που μπήκε τελευταία στην Β Ο Κ  και η οποία εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτές τις μεγάλες δυνατότητίες στο έπακρ-ο. Δεν- κάθεται να φιλολογήσει τόσο η Ισπανία, το τι θα πάρει από το κοινωνικό ταυ,ιείο, ή- αν θα εισπράξίει παραπάνω από το- περιφερειακό, ή τι θα κάνει με τα -αγροτικά της προϊόντα. Αιν-οιξε τις πόρτες της, προσάρμοσε την οικονομία της στον ανταγωνισμό και στην ελεόθίε,ρ-η αγορά και αυτή τη στιγμή είναι η ταχύτερη αναπτυσσόμενη μεσογειακοί χώρα. Είναι ένας 'παοάίδ-ισ-η- Μίκνφύββων. όπου- δεν ποολαδαί"ει να βλέπει ο ισπανικός λαός να δημιουργούνται συνεχώς νέες με- Τάλ'-c. αξιόλογες και ανταγωνιστικές μονάδίεσ. ¡Και ποο- σπαθε-ί να α.τορ,ρ.ο-φήσει την τεράστια εισοοή ξένων κεφαλαίων, που συνεπάγονται -οι επενδύσεις αυτές.Εύχομαι, η νέα αντίληψη, που νομίζω ότι εϋεφρασε ο κ. Υπουργός απόψε κατά την αγόρευσή του, να επικρατήσει ε·- λ ’κο'ν-ί στους κόλπους τη; Κυ&όνήρεω-;. ΕΊνομαι να αντι- ληφθέ-ί το σφάλμα, που έκανε και το μέγεθος των χαμένων ευκαιριών. Αν δεν το αντιληιφθεί εύχομαι στον ελληνικό Λαό να τη διαδεχθεί γρήγορια μιία άλλη κυβέρνηση, που να αντιλαμβάνεται αυτά και η απόιία να καταφέρει έτσι να δημ·ουο- γήσει μια νέα ελληνική οικονομία και ένα κοινωνικό θαύμα, που θα eívos μεγαλύτερων- διαστάσεων και μονιαότερης διάρκειας απ’ αυτό που πετύχαμε στην 25ε-τ!α του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ευχαριστώ.Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Υ Ω ίΝ  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ο κ. Δρεττίάκης έχει- το λόγο,M AjN OAH S ΔΡΕΤΤΙΑΚΗΣ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνθήκη για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Π-οάξη. που sso- νει για κύρωση σήμερα η Κυβέρνηση του ΠΑ,ΣΌ|Κ, είναι αναμφίβολα μιία πράξη ίσης σημασίας και με μεγαλύτερες ίσες επιπτώσεις για τη Χώ-ο,α μας από τη συνθήκη της έντα- ξης της Χώ-ρ-ας στην ΕΟ)Κ, που η Νέα Δημοκρατία έφερε για κύρωση σ:|η Βουλή το 1979.Υπάρχουν, όμως, πολλές' σημαντικές δ’αι-ορές αν-άαεσα στο 1979 και το 1987. Η  πρώτη και μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στην Κυβέρνηση βρίσκεται το Π Α Σ Ο Κ , ένα κόμμα που πριν -από τις εκλογές στις 18 Οκτωβρίου ί 981 είχε πάρει, τόσο μέσα όσο και έξω- από τη Βουλή, θέση αντίθε- Φυλ-ά-,εισ1 τ0 Π Α ΣΟ Κ  ασκεί πολιτική, τόσο στο θένα αυ- Ε Ο Ε . Σήμερα, ανεξάρτητα -από τις όποιες φραστικές επιφυλάξεις, το Π Α Σ Ο Κ  «εκεί πολίτ κή. τόσο στο θέμα αυτό, όσο και σ’ άλλα κρίσιμα θέματα εξωτερικής αμυντική, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, που ουσιαστικά σε τίποτα δε δ'αφ-έρει από την πολιτική που θα ακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία, αν βρισκόταν σήμερα στην Κυβέρνηση.Η  δεύτερη διαφορά είναι ότι το 1979 η Χώρα μας 6ρ - σκόταν ακόμα στο στάδιο της σύνδεσής της με την ΒΟΚ  καιοεν ήταν δυνατό να παρατεθούν —μόνο ορισμέ ες προβλέψεις ήταν δυνατό να γίνουν-— τα στοιχεία, τα οποία θα έδειχναν τις συνέπειες, που θα είχε η ένταξη. Τώρα τα. στοιχεία αυ

τά υπάρχουν και· παρά τις ((μάχες·) που-'λ-έει- η Κυβέρνησή- ότι δένει στην Β Ο Κ , είναι’ σαφώς αρνητικά για τη Χώρα- μας.Η τρίτη διαφορά είναι ότι η Κοινότητα, παραμερίζοντας (ή απλώς παίρνοντας υπό σημείωση) τις διάφορες επιφυλάξεις. που έχει η Χώρα μας. προχώρά στην εφαρμογή νέων πολιτικών που' είναι σαφώς- υπέρ των αναπτυγμένων1 χωρών - μελών της, όπως: ακριβώς είναι και η λεγόμενη κοινή αγρότ'γ.ή πολιτική, -που εφαρμόζεται απυ την ίδρυσήΚαι τέλος, η τέταρτη διαφορά, η οποία είναι και- πολύ σημαντική για τη συνολική- εξωτερική πολιτική της Χώρας μας, αφορά την αλληλεξάρτηση, που με την' Ενιαία' Ευρώ“ παϊκή ΙΓράξή θεσμοθετείται ανάμεσα- στην ΒΟ Κ  και- τις' ±Τ11Α . Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν λη.φθεί υπόψη- από τη- μια μεριά η «ειδική σχέση», που έχει η Βρεταννία. με τις Η Π Α  και oksó την άλλη η στενή συνεργασία και εξάρτηση της Δυτικής Γερμανίας από τις Η Π Α .Έρχομαι τώρα στην πρώτη διαφορά. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριοι συνάδελφοι, ότι. εδώ -και- πολύ -καιρό, έχουμε γίνει μάρτυρες- ενός σταδιακού «ξΐηλώμίατος», δηλαδή τουσΐα- σττκά αποκήρυξης τ η ς 1 «Ανακήρυξης της 3ης του Σεπτέμ- βρη».ΕΙδι,κά γ :α το μέγα θέμα της' εθνικής ανεξαρτησίας, η διακήρυξη ανάφερε; «Μα. είναι ταυτόχρονα (η εθνική ανεξαρτησία) συνυφασμένη με την απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο- του ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου με- ταπιραττικού κεφαλαίου, που διαμορφώνει την οικονομική, την κοινωνική,' την πολι-τικ.ή και την -πολιτιστική μας πορεία, σύμφωνα με- τα συμφέροντα, όχι του-λαού, αλλα τηςι οικονομικής ολιγαρχίας1», Κ α ι' στη. συνέχεια, η Διακήρυξη έβαζε το στόχ-ο; «,Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς, που υπονομεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και το κυρίαρχο- δικαίωμα του ελληνικού Λαού να προγραμματίζει' αυτός, την κοινωνική οικονομική, πολιτική και- πολιτιστική πορεία της Χωράς».Το ότι η Κ Ο Κ  «ναι ένας ακριβώς τέτο-ος συνασπισμός το έχει αποδείξει τόσο η τριαντάχρονη ισ-τορ ά της. όσο και η συμπεριφορά της απέναντι στη Χώρα μας τα τελευταία εξη χρόνια. -αλλά και -ιδιαίτερα; τους τελευταίους ! 5 μήνες.Το 1ΙΑΣΟ-Κ. συνεπές προ; τις αρχές και του; στόχους της διακήρυξης της 3ης τ-ου Σεπτέμβρη, αποχώρησε από τη Βουλή, όταν η Νέά Δημοκρατία έφερε για κύρωση τη συνθήκη- ένταξης της Χώρας στην ΒΟ Κ , με την ακόλουθη δήλωση του Προέδρου του- Π Α Σ Ο Κ  - στη Βουλή στις 25 Ιουνίου- 1979; «Πρέπει να τονιστεί»· — έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός—  «ιδιαίτερα ότι με το κείμενο της--προσχώρησης. αποδέχεται η Χώρα μας μια υπερεθνική δηλαδή κοινοτική έννομη τάξη, που ανατρέπει τους: ελληνικούς κανόνες δικαίου και υπερισχύει ακόμη και των Συνταγματικών μας διατάξεων. Αυτή η υπερεθνική - έννομηι τάξή καταλύει την ελληνική που προκύπτει από την λαϊκή κυριαρχία σαν θεμέλιο του πολιτεύματος. Αυτός είναι ένας από: τους βασικούς λόγους, πο-υ από την αρχή το- Π Α Σ Ο Κ  τάρ/θήκε σαφώς και ανεπιφύλακτα εν-άντ'α στην ένταξη. Με την επιλογή τής Κυβέρνησης γίνεται πρ-οσπάθεά να υποθηκευθεί το μέλλον του ελληνικού Λαού για δεκάδες χρόνια». Και η δήλωση εκείνη κατάληξε; «Το Π Α Σ Ο Κ  διαχωρίζει τις ιστορικές του ευθύνες και θεωρεί ότι μόνος1 αρμόδιος να κρώ-ει τη μεγάλη επιλογή της ένταξης- της! χώρας στην ΚΟΚ είναι ο κυρίαρχος λαός. Γ ι’ αυτό και έχει ανα,λάβει την υποχρέωση, όταν έλθει στην κυβέρνηση, να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. ύστερα από πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση του ελληνικού Λαού».Με τη δήλωσή του αυτή ο- Πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ  εξειδίκευε, για τ!ηγ περίπτωση της ΒΟ Κ , τα όσα κναφέρ-ονται στη «ΔΐιΟϋκήρυξη της 3|ης του Σεπτέμβρη!» για τους περιορισμούς που έπίβάλλιουν οι συνασπισμοί στη λαϊκή κυριαρχία.



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NA' — 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987Η  Νέα Δημοκρατία το 1970, με τη συμπαράστασηι της Ε Δ Η Κ , ψήφισε τη συνθήκη ένταξης η οποία μετά αχό ορισμένες προσαρμογές της ελληνικής οικονομικής πολιτικής, μπήκε σε ισχύ, ατό τηχ 1.1.81.Το Π Α Σ Ο Κ , ταιραμένοΥτΙας πιστό στις αρχές της «Διακήρυξής της 3ης τοο Σεπτέμβρη», στη «Διακήρυξη jKvêsp- νητικής Πολιτικής», ποο ενέκρινε η Κεντρική Επ τροπή τον Ιούλιο του 1981, διαπίίίστωνε: «Η ένταξη συνεπάγεται μεταφορά εθνικής κυριαρχίας σε ξένα κέντρα για κρίσ μα δέματα εθύικής οικονομίας.(Στο- σημείο αυτό' την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Σ Α Λ Α - Μ Α Λ ΙΚ Η Σ ).Τ ις αποφάσεις, που παίρνοντας στις Βρυξέλλες, π.-/, για τις τιμές στήριξης των αγροτικών προϊόντων ή για τον όγκο της παραγωγής μας για το λάδι, τα καπνά, ή τη ζάχαοι, έχουν τρόπο να τις επιβάλλουν τα πιο ισχυρά μέλη με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα. Η  οικονομία μας δεσμεύεται από τις συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την υποχρέωση να λειτουργεί σύμφωνα με τους μηχανισμούς της καπιταλιστικής ο'κονομίΐας. Δεν χρειάζεται: να γίνει αναφορά στις συνέπειες αυτής της πρόσδίεση,ς. Υπάρχει ήδη το αποτέλεσμα. Η  ίδια η Κοινή Αγορά αναγνωρίζει ότι οι μηχανισμοί της λειτουργούν σε βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και ότι, παρά τα οποιαδήποτε ταμ®ία αλ- ληλοεισφορών, οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και ο: πλούσιο : πλουσιώτεροι». Και κατάληγε τότε η «Διακήρυξη Κυβεονη- τκής Πολιτικής»: στο θέμα αυτό ως εξής: «Η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  θα ζητήσεις σύμφωνα- με τις συνταγματικές διαδικασίες, διεξαγωγή δημοψηφίσματος, για να ατο φαβδσει ελεύθερα ο Λαής, ύστερα από αντικειμενική κα1' πλήρη ενημέρωση, or; επιθυμεί τη συνέχιση της ένταξης ή αν το συμφέρον του επιβάλλει —-όπως εμείς πιστεύουμε—  τη συναφή μ·ας ®'ΐδ··!κτ;ς ισίυπ φωινΐας ινιε. την Κοινή Α.γοοά».Δυστυχώς το ΠΑίΣΟ|Κ- όταν ήλθε στην Κυβέρνηση: —- όπως ακριβώς συνέβη και με πάρα πολλές άλλες υποσχέσε-ς του στο Λαό—  «ξέχασε» το δημοψήφισμα. Έκανε, όμως, μια προσπάθεια με το λεγόμενο «μνημόνιο·/.' για ειδ κή. σχέση.Την εποχή που οποβλήθΐηικε το. «μνημόνιο», κύριοι συνάδελφοι. κατάθετα. ως Υποοβγός τΐων Οικονομικών, το»; πρώτο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης του Π Α Σ Ο Κ .Mis βάση τα όσα προαναφέρθήικαν για τις θέσεις του ΠΑΣΟ|Κ έγραφα το Μάρτιο του 1982 τα εξής στην Ε ισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού: «Ένας χρόνος ένει συμπληρωθεί από την ένταξή μας της· Ε Ο Κ . Τα αποτελέσματα αυτού του χρόνου είναι ενδεικτικά γ α 1 την παραπέρα πορεία της Χώρας μας στην Ε Ο Κ  και για τις συνέπειες που θα εχει η ένταξή μας τόσο στην κοινωνική όσο και στη»; οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.Α)πύ τά αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται οι θέσεις πυυ επανειλημμένα διακηρύξαμε στο παρελθόν ότι δηλαδή η ένταξη στην ΕΟ|Κ επιτείνει τον περιφερειακό ρόλο της Χώρας κάνει δύσκολο m  όχι αδύνατο τον εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό προγραμματαμό για την ανάπτυξη, της Ελλάδας, δημιουργεί εμπόδια, και κινδύνους για σημαντικούς •κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας και με την εξαίοεση: ορισμένων αγροτικών προϊόντων προκαλεί μεγάλα ποοβλήμια- »α στην ελληνική γεωργία. Αίπό τις μέχρι τώρα εξελίξεις φανηικε καθαρα ότι περιορίστηκε η ευελιξία στην άσκησηι τοσο της αγροτικής μας πολιτικής, όσο- και της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, αφού πολλές αποφάσεις που είναι ^αναγκαίες για αναδίάρθίρωση και ανάπτυξη ορισμένων τομέων της οικονομίας μας, δεν μπορούν να παρθούν γιατί OiV επιτρέπονται από τη συμφωνία ένταξης». Δυστυχώς μίε- »α την αρνητική απάντηση της Ε Ο Κ  για ε-δική σχέση, δη- λ.αδη την απόρριψη του «Μνημονίου», η Κυβέρνηση τον Ιού

26:43νιο του 1982 ακριβώς την ημέρα που παρχ τήθηκα από Υ πουργός Οικονομικών, αντί να προβάλει νέα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της ειδικής σχέσης, όπως πρότε να στον Πρωθυπουργό, την ίδια μέρα που παραιτήθηκα, εγκα- τελε'ίψε την ιδέα και .μετά από: πολύχρονες και διαιδαλώδε ς διαιπριατΛΆαιτεύΙσειις συμβιβάστηκε στα. Μεσόγεια·':·/ Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά χρηματοδοτούν ενα μέρος των επενδύσεων του δημοσίου.Ταυτόχρονα η ενδοτικότητα της Κυβέρνησης οδήγησε τον Πρωθυπουργό στο να δηλώνει: πολλές φορές ότι μέσα και έξω από τ|η Βουλή ότι το κόστος αποχώρησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος παραμονής για τη Χώρα μας στην Ε Ο Κ , θέση βέβαια που ποτέ δεν μπόρεσε να, στηρίξει με στοιχεία. Kat φθάσαμε τελικά στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή στϊς 18.12.86 με την οποία αναιρούνται όλα όσα προαναφέρθήκιαν αφού στην ομιλία εκείνη ο Πρωθυπουργός είπε:«Παραμένει απόλυτα πεποίθησή μου κα: πεποίθηση όχι μόνο δική μου, αλλά και των εταίρων μας, ότι θα ήταν καλό αυτό να είχε γίνει αρκετά αργότερα τουλάχιστον μια δετία αργότερα.Δεν το λέω για να θίξω κανέ·>α. Να το έχετε υπόψη' σας. Λέω τις πραγματικές μου σκέψεις.Είναι σαφές ότι από το»; καιρό που μπήκαμε μέσα, έχουν δρομολογηθεί* εξελίξεις που δεν επ'τρέπουν κιαίποιχ σκέψη, εξόδου από την ΕΟΚ»·Με τη δήλωσή του αυτή ο Πρωθυπουργός δεν αναιρεί απλά τις προηγούμενες θέσεις του 1 ΙΑ Σ 0 Κ  αλλά φαίνεται ότι έχε· την πεποίθηση — αφού σ' αυτήν παραμένει— ότι η ένταξη έπρεπε να έχει γίνει το 1986 και όχι το 1981. Σύμφωνα με την πεποίθησή του αυτή συνεπρ.αξε σε εξελίξεις που κάνουν ανεπίτρεπτη οποιανόήποτε σκέψη εξόδου από την ΕΟ Κ ». II οσβαρότερη — ως προς τις συνέπειες σε βάρος της Χώρας μας—  «εξέλιξη» είναι σίγουρα η Ενιαία Ευρωπαϊκή Π ράξη με τη»; οποία θα συνεχιστούν όλες οι δυσμενείς συνέπειες που είχε για τη Χώρα μας η ένταξη στην ΕΟΚ.Έρχομαι τώρα στις συνέπειες αυτές.Όταν επρόκειτο: να συζητηθεί στη Βουλή η συνθήκη της ένταξης στην ΕΟ Κ , είχα ορισθεί εισηγητής του Ι1Α Σ0Κ  για το· νομοσχέδιο κύρωσης της συνθήκης αυτής. Ως εισηγητής ε χα ετοιμάσει την εισήγησή μου η οποία μετά την· αποχώρηση του Π Α Σ Ο Κ , δημοσιεύτηκε ολόκληρη στον τύπο ύστερα από έγκριση κα; παρότρυνση του Προέδρου του11 ΑΣΚΙ ν.Στην εισήγηση εκείνη — που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες την 1.7.79—  έκανα ανάμεσα στα άλλα και τις παρακάτω προβλέψεις:«Η εναρμόνιση: των τιμών πολλών· προϊόντων (γεωργικών και άλλων) στη χώρα μας με τις αντίστοιχες τιμές στην Ε Ο Κ  θα αποτελέσει μια από τις πηγές που θα τροφοδοτούντο»; σιλχ.θ'ωριισμι::.Η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Κοινότητας που ρ ο βλέπεται από τη συνθήκη προσχώρησης θα συντελέ- σει στην παραπέρα διεύρυνση *του ελλείμματος του εμπορικού μας ισοζυγίου με την Ε Ο Κ .Η  υποτίμηση της δραχμής, που άρχισε εδώ και τέσσερα χρόνια, εξα'.τίας του πληθωρισμού από τη μια μεριά και του διευρυνόμενου ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου από την άλλη θα συνεχισθεί.Η  ανεργία, που και σήμερα κινείται σε πολύ ψηλότερα επίπεδα από εκείνα που δείχνουν οι επίσημες στατιστικές, θα αυξηθεί. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εξελίξει»»; θα είναι στην καλύτερη περίπτωση ένας μειωμένος σε σύγκριση με το μέσο όρο της τελευταίας ΙΑετίας ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των πραγματικών μισθών κα; ημερομισθίων.



2646 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)Τελικά τις εξελίξεις αυτές τις πληρώνουν ο: μεγάλες μάζες του εργαζόμενου λαού που απολαμβάνουν όταν το απολαμβάνουν και αυτό ένα μικρό τμήμα της αύξησης του Α Ε ΙΙ.Πράκεται για τα φυχία ιΓου παραχωρεί το σύστημα στους εργαζόμενους για να εξασφαλίσει τη διαιώνισή; του!! Ό λες αυ τιές οι προβλέψεις, κόροι συνάδελφοι, επαληθεύτηκαν. αφού, σύμφωνα με την1 τελευταία έκθεση της ίδιας της ΕΟ Κ  του Όκτωβρ-ίιου ¡1986' στην περίοδο 1981— 1985. δηλαδή;, την πρώτη ενταξιακή πενταετία σε σύγκριση με την περίοδο 1974— 1980, δηλαδή την πρ,οενταξιακή λετία, ο πληθωρισμός, πιο συγκεκριμένα. ο αιποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα από 16% το χρόνο αυξήθηκε σε 20% ενώ στην Ε Ο Κ  μεώθηκε από 12,7% σε Β,7%.ΤΙο έλλειμα του ισοζυγίου τριεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό τ'ου ΑίΕΠ στην Ελλάδα από 2,2% την Τε-τία 1974—1 19801 αυξήθηκε στο 4,2% τη 5‘ετία 1981·— 1985, ενώ για την Ε Ο Κ  των 12 ήταν 0,4% στη 5ετία 1981— 1985. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για την 7εΙτία 1974— 1980').Η  άτατίμηση της δραχμής απέναντι στο δολάριο αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα ήταν μεγαλύτερη από όλα τα Κράτη —  Μέλη της Ε Ο Κ  στο διάστημα 1980 —  1985. Η  ανεργία υπερδιπλασιάστηκε σ·την Ελλάδα στο διάστημα 1981— 1985, ενώ στις χώρες - μέλη της ΕΙΟΚ αυξήθηκε το ίίδιίο διάστημα μόν'ο κατά 42%. Και (τέλος, ενώ η αγοραστική δύναμη του κατά ,κιείφαλήί εισοδήματος στην Ελλάδα ήταν 59% του μέσου όρου των χωρών μελών της Ε Ο Κ  των 12, το 1985 μειώθηκε στο 7.1%. Δηλαδή έφτασε πιο κάτω- -και από το- 1975.Ό λ α  αυτά συνέβησαν, ενώ ίσχυαν ακόμα ορισμένα προστατευτικά μέτρα για την ελληνική οικονομία, όπως ο ρυθμιστικός φόρος π.χ. και δεν είχε αρχίσει να φαίνεσαι η καθίζηση -της ελληνικής οικονομίας, την οποία είπέφερε και επιφέρει το- λεγόμενο- σταθεροποιητικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Π ράξη μ© την οποία θα ενοποιηθεί η εσωτερική αγορά ■της Ε Ο Κ  των 12, η Ελλίάδα θα- συνεχίσει να υφίστάται συνέπειες παρόμοιες με εκίείνες που υ-πέστη τη 5!ετία. 1981 — 1985 και οι οποίες, ανεξάρτητα από την είπιτυχια ή όχι του λεγάμενου σταθεροποιητικού προγράμματος, τελικά θα σημαίνουν χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων σε σύγκριση με το μέσο όρο των συνάδελφων της Ε Ο Κ .Μ ε άλλα λόγια, παρά τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και παρά τις επιδοτήσεις της Ε Ο Κ , η σχετική θέση της Χώρας μας ανάμεΐσα στους «|12» δεν πρόκειται να -βελτιωθεί!.Και έρχομαι στην τρίτη διαφορά. Η  Ενιαί-α Ευρωπαϊκή Π ράξη, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου για την κύρωση, αφορά — δε θα ήθελα να τα παρα- θέσω απλώς να καταχωρηθούν στα Πρακτικά—  τους στόχους. Με τους στόχους αυτούς ασχολήθηκαν δύο πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, μέλη του ΔΕ Π  του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο πρόσφατο φόρουμ που έγινε στις 21 με 23 Νοεμβρίου 1986.-Ο ένας απ’ αυτούς, ο κ. Τάσος Γιαννίτσης, επίκουρος καθηγητής στο Τίμημα της Πολιτικής Επιστήμης, κλείνοντας την εισήγησή του σχετικά με τα -δασικά χαρακτηριστικά της νέας στρατηγικής της Ε Ο Κ  αναφέρει ότι: «Η στρατηγική -αυτή περιλαμβάνει ενδογενή στοιχεία τα οποία ενισχύουν τ-ς ανισορροπήες και όχι τη συνοχή του ^Κοινοτικού συστήματος. Στο -βαθμό που οι εύθραστες οικονομικές δομές οξύνουν ως ένα βαθμό πιο έντονα τις αρνητικές, μάλλον, παρά τις θετικές συνέπειες των -μηχανισμών της ενσωμάτωσης στην παγκόσμια αγορά και στη διεθνή συγκυρία, το αποτέλεσμα θα είναι η ολοένα μεγαλύτερη υπο-βάθΙμιση του δυναμισμού αυτών των χωρών (¡δηλαδή -της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας), η κρίση και η όξυνση της εξάρτησής τους από το εξωτερικό-». Και καταλήγει: «¡Τα-υ-

τόχρονα ο-ι μηχανισμοί αυτοί έχουν ένα κόστος πολιτικό, κοινωνικό κα>, αναπτυξιακό πολύ υψηλό και εντείνουν την ισχύ του φαύλου κύκλου της εξάρτησης». Σε αυτό το φόρουμ πήρε μέρος και ο παριστάμίενος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.Σ ’ αυτά τα Φόρουμ ήταν και -ο πρώην Αναπληρωτής Υ πουργός Εθνικής -Οικονομίας; και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. ¡Κωιστής Βαΐτισος. Αναφερ-όμενος ρτο ίδιο θέμα είπε ότι «Τα όρια στα οποία μπορούν να κινηθούν ,οι μελλοντικές εξελίξεις και τα νέα μέλη της ΕΟΐν συνοψίζονται στα ερωτήματα : Θ-α γίνουν άραήε οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και ιδιαίτερα οι λιγότερ-ο αιναπτυγμέτ νες. η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οικονομικές παραλλαγές 'ενός Πόρτο Ρίκ,ο της Ευρώπης; Ή  θα επιτευχθεί μία πραγματικά ολοκληρωμένη Βυρώίπη με βάση συνειδητά και άμεσα υιένια. γ:,α να- μειωθούν -οι αντιθεσ-τις στο- επι-πεο-ο της (παραγωγικής δραστηριότητας και το κατά κεφαλή εσόόώ- ιμα των μελών της;Και ο κ. Βαϊτσος απαντά: «Οι δυνάμεις που συντελούν στη συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων και οικονομικής ισχύος, καθώς και η απουσία σημαντικών και μεγάλης εμβέλειας μέτρων αναδιανομής, στα πλαίσια της πολιτικής της Ε Ο Κ , κάνουν λιγότερο πιθανή την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα».Αναφερόμενος ο κ. Βαϊτσος στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και την προοπτική ενοποίησης της κοινοτικής αγοράς ως τα τέλη του 1992, δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα, επε- σήμανε ότι η Κοινότητα δε διαθέτει τα μέσα τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή μιας πολίτικης σύγκλισης- .ω/ οικονομικών. Οι οικονομίες του Βορρά, σημειώνει, έχουν μια δυναμική στην οποία μεγάλο ρόλο παίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Στην περίπτωση της χώρας μας, το άνοΊγμα της αγοράς, σε συνδυασμό με την απουσία προγραμματισμού, οοη- γεί στην απώλεια ελέγχου της εθνικής -οικονομίας̂ . Είναι σαφές, κατά συνέπεια, ότι με την Ενιαία (Ευρωπαϊκή Προ·  ̂ξ·η η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο ακόμα πιο δύσκολη απο εκείνη της ενταξιακής πενταετίας 1981 1986.Παρά τις προβλέψεις της «Πράξης» για την προώθηση •της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, και δεδομένου οττ και στο προοίμιο της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟ Κ  το 19.» / διακηρυσσόταν από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι: «Μεριμνω- ντας να ενισχύσουν την ενότητα των οικονομιών^της και να ποοωθήσουν την αρμονική τους ανάπτυξη μειώνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση των λιγότερων ευνοούμενων», παρ ολα αυτά η κατάσταση της χώρας χειροτέρεψε κατα την οετη εφαρμογή ακριβώς αυτής της συνθήκης. Και το πιθανότερο είναι ότι η- κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί και επίμεν-ηι εξαετία.Και έρχομαι τώρα στην τελευταία διαφορά, η οποία ανα· έρεται στην κοινή’ εξωτερική πολιτική. Π  αρ’ όλα οσα ανα- ιέθ£'. η £'.τηιγητ'τ,ή £7..$εση- του νο’Αθ:τ/εθ(-θί> *Γ·# τις ■ήτες που έχει η ελληνική Κυβέρνηση να διαφοροποιείται ■ε ορισμένα θέματα, γεγονός παραμένει ότι, όπως απεοει- Ιαν και ο: πρόσφατες εξελίξεις, η̂ Χώρια ^μας θα υποτασ- ■εται -ολοένα και περισσότερο σε ό.τι αφορά τ̂η-ν εσωτερική ;ης πολιτική στις επιλογές των μεγάλων εταίρων της Ε  -- · ;ου διευθυντηρίου, όπως το λέει ο κ. Πρωθυπουργός.Σ-ύυ.οωνα υ.ε την εισηγητική έκθεση του νομοσχέδιου. ο. :ώρες 'μέλη της Ε Ο Κ  «προσπαθούν να διατυπώσουν και να ίοαρμόσουν από κοινού μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολίτικη, ιλπ.». Η κοινή όμως πολιτική επεκτείνεται και σε θέματα ρχυνας. αφού σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση «τα συμ- ¡αλλόμενα μέρη κρίνουν ότι η στενότερη συνεργασία σε θε- ιατα ευοωτυαϊτ,ης ασφάλε’.α^... τλπ.». Με αλλα λόγια. α ¡■την Ε Ο Κ  τα κράτη - μέλη θα προσπαθήσουν  ̂να ακολουθήσουν κοινή αμυντική πολιτική. Μα ποια είναι  ̂αυτή η αμυντική πολιτική, όταν 11 από τα 12 κράτη μέλη ^ης Ό Κ  είναι μέλη του Ν Α Τ Ο ;  Και είπε προηγούμενα ένας



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NA' — 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 2:0 Πσυνάδελφος ότι î*v ttvxt δυνατόν να νοηθεί συμμετοχή artrv Ε Ο Κ , χωρίς συμμετοχή ττο Ν Α ΤΟ . Όπερ ««íet δείξα·.».Θα τελειώσω, ν.ύρce', συνάδελφοι, λέγοντας ότι δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότ: με την «Πράξη:» βατήν π ou ψηφίζεται σήμερα. εγκαταλείπεται ένας ακόμη αετό τους δασικούς στόχους της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, δηλαδή ο στόχος ότι: «και βέβαια πρέπει να ακυρωθούν όλες «■! διμερείς συμφωνίες που έχουν επιτρέψει στο Πεντάγωνο να μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο για την προώθηση της επεκτατικής πολιτικής».Ό λα  αυτά, που τόσο εξέφραζαν και εκφράζουν ακόμα τις προοδευτικές δυνάμεις του λαού, σήμερα δυστυχώς φαίνονται (απομακρυσμένα οράματα. Είναι, κατά συνέπεια, ολοφάνερο ότι με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη εκσυγχρονίζεται και παγιώνεται από το ΙΙΑ ίΣΟ Κ  το δόγμα της Νέας Δημοκρατίας: «Ανήκομε εις την Δύσιν». Γ ι’ αυτούς τους λόγους, κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα καταψηφίσου αυτήν τη συνθήκη.Π ΡΟ ιΕΔ ΡΕΥΩ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο1 κ. Κόρακας έχει το λόγο.Κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλέσω εφεξής να συναινέσε- τ$ να περίορισθεί ο χρόνος ομιλίας των ομιλητών στο ΙΟλε- πτο, διότι έχουμε περίπου 13 -ομιλητές ακόμη. '¡Εχουμε 8ε- ΐσμευθεί να τελειώσουμε απόψε. Και νομίζω ότι το θέμα, κατά κάποιο τρόπο, έχει εξαντληθεί. Είμαστε λοιπόν σύμφωνοι. 'Ετσι;Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Έ Σ. Μάλιστα, μάλιστα.Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Έ Ρ Κ Ο Σ . Ό χ ι, δεν είμαστε καθόλου. Δεν έχουν ακουσθεί όλες οι πτέρυγες.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε  ΓΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο μοναχικός καβαλάρης κτύπησε τα μεσάνυχτα!Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Θα μιλήσω 20 λεπτά.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Συνήθως δεν αποτελείτε παραφωνία. Δε θα ήθελα αυτές τις προχωρημένες ώρες.Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Ό χ ι, κύριε Πρόεδρε, αυτό αποκλείεται να γίνει. Σας παρακάλεσα εγκαίρως να μου δώσετε μιια σειρά να ακουστεί και η δική μας άποψη. Δεν το θελήσατε. Θ ’ ακούσει η Βουλή την άποψή μας επί 20 λεπτά.Π ΡΟ ΕΔΡΕΥΩ 'Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Θα καταβάλει το Προεδρείο προσπάθεια να σας δώσει κάποια ανοχή.Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Δεν παιραιτοώμαί από το δικαίωμά μΐόυ, κκ». κάνω παράκληση στη Βουλή να σιυναινέσει να ακουστεί και μία Πτέρυγα, η οποία (τόσο καταφορα αδικήθηκε, έως τ φ * . Δεν έχει- ακουστεί η άποψή μας.Π ΡΟιΕΔΡΕΥΩ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Θ'α υπάρξει, λοπιιόν, κάποια ειδική μεταχείριση.Λ ΕΩ Ν ΙΔΑ Σ Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Καμία απολύτως. Δεν ζητώ ούτε επιείκια, ούτε παραχώρηση. Διεκδικώ αυτό που δικαιούμαι, και το οποίο οφείλατε από την αρχή να μοο το δώσετε.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  ( Παναγιώτη; Σιαιλαμιαλίκης). Μα τι να σας δώσίοα, κύίριιε Κύρκιο; Με σογχωιρίείτε.Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Με συγχωρείτε -εμένα. Ειοοποιηι- σα το Προεδρείο. ότι: απόψ'ε στις 07'.·30' μ.μ. έκοβα την πίττα του κόμματός μου. Υποθέτω ότι βατός tam  πάτα πολύ σοβαρός λόγος, για να μπορέσει να γίνει σεβαστή η άποψή μου. Δεν το θελήσατε, δικαίωμά σας. Είκοσι λεπτά έχω, θα; τα πω στις 05.00' η ώρα το πρωί.ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ Π Ε ΣΜ Α ΖΟ ΓΛ Ο Υ . Είναι λογική να αποτ-ε- λέσει εξαίρεση.i IΡΟΕΔ1 )ΕΓΏΝ ί Παναγιώτης Σαΐλαμίαλίκης). Εφ’ όσον το Σώμα — το Προεδρείο όπως ξέρετε κάνει πάντοτε αυτί που θέλει το Σώ’μα κυιι εφαρμόζει τον Κανονισμό, ¡δεν κάνει του κεφαλιού του— θέλει π,ράγμ|α|τι-, να- ακολουΙθήσουμε α/υτή την απόφαση, δηλαδή, να ειπιικ,ρ αιτήσει το δεκάλεπτο, αλ

λά εσείς ειδικώς να μιλήσετε για 20 λεπτά. δεν έχει καμία αντίρρηση.Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Λ11ΜΛΣ. Κύριε Πρόεδρε, δε νομίζω ότι θα αποτείλέσ&ι και προηγούμενο.Π Ρ Ο ΙΕΔΡΕΥ Ω Ν  (Π αναγιώ της Σαλαμαλίκης). Ό χ ι, ασφαλώς.Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Δ Ε Μ Α Σ . Απλώς, θα υπάρξει μία ανοχή για τον κ. Κύρκο, η οποί» μπορεί να φτάσει νον χρόνο των 20 λεπτών.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  ( Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ναι, η οποία μπορεί να εγγήσε,ιι τον χρόνο των 20 λεπτών.Ορίστε, κόρτε Κόρακα, έχετε το λιόιγα, για να μην τρώμε τον χρόνο και μ,ε τα διαδικαστ ικά θΙΙμαιτα.Σ Τ Ρ Α Τ Ε Σ  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Θα ήθελα, καιτ’ αρχήν, ¡κύριο ι Βουλευτές, να τονίσω την ανάγκη νια ψηφιστεί αυτή η πράξη με ενισχυμένη, με ειδική πλειοψηφία των 3/5, γιιαιτί και. ο ίδιος ο τίτλος της πράξης που συζητάμε, δείχνει ότι πρόκειται για μία νέα συνθήκη, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.Μίλησε και ο κ. Υπουργός και πολλοί ομιλητές, για κο- σμοϊστορικό' γεγονός κ.λπ. Είναι, λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό γεγονός κοίτα τη γνώμη μας, που δεν μτποίρίεέ να περάσει έτσι άτο «ντοιύκορ», όπως λέει ο λαός μας. Ναι αιναιλάβει ο καθένας, να -αναλάβε: η πλειοψηφία της Βουλής τις ευθύνες της μπροστά στον -ελληνικό Λαό. -Επίσης, κάτι άλλο, που θα ήθ«- λομιε, να τονίσουμε,Ειιπώθήκιε από πολλούς ότι μόνο το Κ Κ Ε  διαφωνεί. Θα θυμίσουμε ότι ικαι σε άλλες στιγμές τιης ελληνικής ιστο-ρίας το ,ΚΚίΕ βρέθίημίε πάλι μόνο ταυ. Θυμίζουμε τη -συζήτηση για το Ν Α Τ Ο  το 1952, τη συζήτηση για τις βάσεις το 1953. Αυτό όμως δεν εμπόδισε να αναπτυχθεί το λαϊκό κίνημα, και να αντιστρέψει τον συσχετισμό δυνάμεων και μέσοι σ' αυτή τη Βουλή. Άσχετα αν μετά δυνάμεΊ.ς: που- είχαν συμπαραταχθεί με τα λαϊκό κίνημα και τα αντιΐιμπε,ριαλιστιικά ταυ. αισθήματα, άλλαιξιαν στην ποιρθία θέσεις. Έφθαισε 8ε η πίεση του λαϊκού κινήματος σε τέτοιο σημείο, ώστε- ανάγκασε και τον ίδιο το - κ. Καιραικανλιλ να δηλώσει όπι αποχωρεί οκό τοί στρατιωτικό σκέλος του Ν Α Τ Ο ,Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ :. Γ ι’ αυτό απεχώρηρε;•Σ Τ Ρ Ά Τ Ε Σ Κ Ό Ρ Α Κ Α Σ . Εάν πάρετε καιι διαβάσετε, κύριε συνάδελφε, τα πρακτικά της Βουλής του 1952, θα δείτε ότι «ένιβε σχεδόν αντιγραφή της σημερινής συνεδρίασης των υμνητών της E G K , τότε ήταν οι υμνητές του Ν Α Τ Ο . Το ίδ ο και γιία τη συμφωνία για τις βάσεις το 1953.Επίσης, -σιε δ,τι αφορά το γεγονός ότι η ΕΟίΚ θα -αποτε- λέσει μία τρίτη δύναμη, με πολύ συντομία θα ήθελα να αναφέρω δύο δηλώσεις ενός σοσιαλιστή και μιας συντηρητικής ηγέίτρ'ΐας. Ο  σοσιαλιστής είναι ο κ. Γκιονζά-λες, ο οποίος δή- λιωσθ στις αρχές του Δεκέμβρη ότι θα πρέπει «να μην έρχεται η -ευρωπαϊκή φωνή -αντιμέτωπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες καιι τον Καναδά, αλλά να συμπληρώνεται αρμονικά · — με αυτονομία όμως -— με τη φωνή της Αμερικής και του Καναδά, ώστε να δίνουμε τ'η δύναμη σε αυτές τις χώρες και γενικά στη Δύση, να μιλά ¡μΐε την Ανατολή». Και συμπλήρωσε η κα Θάτ-σερ ότι: «ιΟ',τιίδήποίτε αποδυναμώνει τις ΙΤ.ΠΑ •αποδόναμώνίειιι την Βυιρώιπη κ'αι όλοι τον ελεύθερο κόσμο».Κύριιΰι συνάδελφοι, τόσο ο ειιδίίκός μας αγορητής, όσο και ο Κοινοβουλευτικός μας 'Εκπρόσωπος, αναφερθηκαν συγκεκριμένα στα 'βασικά ζητήματα της λεγόυ,ενης Ενιαίας Εύ- ριωιπαϊκήις Π,ράξιης, Εμείς θ'α σταθούμε στην πολύ σημαντική πλευρά αυτής της πράξης, που είναι η ενιαία εσωτερική αγορά.Νομίζουμε, ότι. 'και -μόνο γι’ αυτά τα άρθρα που αναφέρο- νται σ’ αυτή ν ψ  εσωτερική αγορά, οπωσδήποτε θα έπρεπε, να καταψηφιστεί αυτή η συζητούμε»η. «Πράξη», γιατί εδώ δ·ν »-φΑχί&ττι για τ·. πςιίοες συ'έπιε-'ες, πάνω σε ένα ορισμένο κλάδο της οικονομίας μας. Πρόκειται για την ίδια τη δ'ΐατήρηση ή όχι της δυνατότητας να υπάρξει -αυτοτελής οι-



skms ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)■*«νβμ:ι·Λή ανάπτυξη της Χώρας μας, K‘at » τ ές  at Κ άμεις-  « W Î «α» α̂ αίλιάμβαιν»/ την «$ύν»} va παροδιόσουν 'στιΐις με «ειδική πλειοψηφία» ψηφκζρρβνες --«γχ^ινόμβη; ο- οηγίΕίς της 0Ο Κ  ·— βναίλιαμίβάνιοαν σίγουρα τεράστιες ειυώ'ύ- νες._ ^Κύριοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία πριν ossé 0 χρόνια, ®χ·τβλώντ«ς τη« πολιτική ιέπιλογή της άρχουσας τάξης, μας έμπασε στην ΕΙΟΚ, και ειμασταν —  ο© βλέπω πολλούς συ- νιαάέλίφοιυΐς απο το Π Α Σ Ο Κ  ■— όλοι σύμφωνοι, xupisos. «*νά- δελιφοι ταυ Π ίΑ Σ Ο Κ  αντίθετο!! σ’ αιυΐτή την ένταξη, με τις παλυ γνωστές φυσικά συνέπειες πιαυ είχε για τη χώρα μ,ας αυτή η ένταξη.Σήμερα όμως κανένας &ν υ'πίοχριεώνε1! το ΙΙΑ Σ Ο Κ  να <pic»v'îii, να γινειι καινό τικάτειριο των κοινοτικών, να υπογράψει στο Λουξεμβούργο την αινα#εώριηση: της Συνύήκης της Ρώμης και μάλιστα προς το χειρότερα. Ίσως η υποχρέωση αυτή γεννήθηκε από την οικονομική πολιτική που ακο|λού#ητε η Κυβέρνηση και από τη -δέση του «η γέγονε γέγονίε». S-έση που οδήγησε -ανάμεσα στα άλλα στο κοινοτικό δ άνετο, στο- οιαχετριστικα, -S'a λέγαμε έλεγχο της Χώρας μας, της οικονομίας μας αιπιό τα όργανα τηις Ε Ο Κ  και στα γνωστά μέτρα της μονόπλευρης λιτόΐτιητας.0 ‘ταν, όμως, frases η οικονομική σου πολιτική, φροντι- ζεις να τη|ν αλλάξεις προς το καλύτερο. Γιαι κανένα λόγο; όεν την παραδίνεις στη λεγίόμεινη «Ενιαία εσωτερική. αγορά» ιαοιυ πε)ριλαμιβάνεΊ σύμφωνα με τον εξωιραιϊσμένο ορισμό τόσο της εισηγητικής έκθεσης, Ιόυο και της ίδιας της πράξης, «να χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ε|λ|εύ$ερηι κυκλοφορία τω» εμπορευμάτων, των προσώπων, των ¡υπηρεσιών και των κεφαλαίων.¡Βέβαια η ιιδέα της ενιαίας ιεσιωτ|ε|ρΐΗκής .αγοράς δεν είναι κάτι ικαινούργιο. Βρισκόταν .από την αρχή στους ιμπεριαλιστικούς οραματ ισμούς των ·βδρ«τών της Ε Ο Κ  .και η ιδέα αυτή 6ιεν έπαυσε να -υλοποιείται παρά τις όποιες .αντιστάσεις. '•■Ομως το καινούργιο βρίσκεται σήμερα στο γεγονός ότι ψη- φίρτηκε στο Λουξεμβούργο η αναχώρηση της Συνθήκης της: Ρώμης με πρόβλεψη των μέτρων ποιυΐ Sa  επιτρέψουν να επιταχυνθεί ..η διαδικασία αυτή και via -απαλειφάούν τυχόν εμπόδια στα δυτικοευρωπαϊκά ιμπεριαλιστικά σχέδια. Και γι’ αυτό ou eMSùveç της Κυβέρνησης, που υποτάχ-δηκει στις επιταγές, στη θέληση 'του διευιδυντηρίοο της Ε Ο Κ , είναι μεγά-*̂®· rΣτα «&έ|ματα που αφορούν τ.ην ενιιαίι» εσωτερική αγορά επιβάλλεται με την παρούσα πράξη η εγκατάλειψη της ομοφωνίας, στα περισσότερα ζητήματα που πρόβλεπε η Συνθήκη ;της Ρώμης κιαι η .αντικατάστασή της us την ειδική πλειο- ψηφία. .Το ίδιο περιορίζεται αυστηρά, σχεδόν αποκλείεται η περίπτωση επίκλησης του ζωτικού συμφέροντος από κράτος μέλος. Αν αυτό, κύριοι συνάδιελφοι, δεν είναι απΟδυνάμωση του «β/έτο» σε $έματα πορ αφορούν τον εθνικό δημοκρατικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τάτει διερωτώμαστε τι είναι.Και επειδή διάφορα μπορούν via ειπωθούν για. τΐις δυνατότητες «ελιγμών» ή διαμόρφωσης «Ιεΐυνοϊκών συσχετισμών» μέσα στα wcispoSvixà όργανα, το ίδιοι το κείμενο της «Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης» προλαβαίνει να; κόψει τα πειριλώροα για ψευίδίαισ̂ ήσιει,ς τονίζοντας στ|α àpSpo 15, εκεί που προ- βλέπο.νται ενδεχόμενες ξεχωριστέ ςδιατάξεις αν. μια; χώρα αντιμετωπίζει. προβλήματα, ότι: αν οι διατάξεις αυτές λάβουν τη μορφή παρεκκλίσεων πρέπει ναι έχουν προσωρινό· χαρακτήρα και να επιφέρουν ιτην ελάχιστη: διαταραχή στη: λειτουργία της Κοινής Αγοράς.Η  αλήθεια λοιπόν είναι πικρή. Σήμερα εμείς πρέπει να αρνη^ουμει την άνΙείυ όρων παράδοση της τύχης της ελληνικής οικονομίας στα κοινοτικά μονοπώλια και να ψηφίσουμε ενάντια στην πάρα πέρα μετατόπιση του κέντρου λήψης δασικών αποφάσεων από τη Χώρια μας στο Διευθυντήριο της Ε Ο Κ ,Δεν πρέπει, να περάσει, απαρατήρητο το γεγονός ότι διευ- ιΰ'.ονται οι αρμοδιότητες των υιπερε#νικ.ών οργάνων εις βάρος των εΓνικ.ών και αυτού του ίδιου του Κοινοβουλίου. ’θα #ίυμί-

σουμε πολύ επιγραμματικά αυτό που έγινε με τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όταν όλες οι Πτέρυγες της Βουλής ζητούσαν μειωμένους συντελεστές και ο Γπουργός επειδή έτσι το ήέ*&λε το διευθυντήριο της Ε Ο Κ , α’ρνήληκε αυτούς -ους συντελεστές.Για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ποο- βλέπονται 300 οδηγίες που -Sa εγκρ Soúv με ειδική πλειοψη- φία και Sa υλοποιη#οόν μέχρι το 1092.Ηα όέλαμε ν' αναφερύοόμ.ε σε ορισμένους τομείς που -δίνονται με την εσωτερική αφορά:Πρώτα απ' όλα στις κρατικές προμήθειες. Φυσικά Sá- βετα,ι εδώ η λεγάμενη «ελληνοποίηση» αυρών των προμηθειών και έτσι στερείται η χώρα μας μιας δυνατότητας αναδιάρθρωσης καιι ενίσχυσης της ντόπιας παραγωγής, μιια που πάνω, από 250 δις δραχμές το χρόνο, που όπως είναι γνωστό αντιστοιχούν στις κρατικές προμή$ε,:ες, Sa. περάσουν σε χέρια εξ ωελληνικά.Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε την αιπελευ,#έρω- ση κίνησης κεφαλαίων και μάλιστα μ- βάση οδηγίες που Sa υιοάετούνται με ειδική πλειοψηφία. Εδώ υπάρχει κάποια, διάτας η που λέει μόνο ήταν πρόκειται να. πάμιε πίριος τα πίσω, δηλαδή εάν μία χώραι ζη-ήσει κάποια; μέηρα, συγκριάτησης του συν αλλάγματος της, νότε χρειάζετα. ομοφωνία.Ένα τρ ίτο ζήτημα είναι τι Sa γίνει με τη λεγάμενη ελευ- έ-ερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού ζ'αιι των ελεόSs- ρων επαγγελματιών xas υπηρεσιών. Ή δη αιρκείτρί κιλάδοι της 
Χώρας :μας έχουν αρχίσει να ανησυχούν βιλέπιοντας τα πρώτα ■/οοόσμαίτια. Είναι ευνόητο τι εννοούμε, δεν ιτο εξηγώ. Sia πω μόνο ότι Sor γίνουμε πραγματικά καταναλωτές της αυξανόμενης ανεργίας των χωρών —  μελών της ΕΟ Κ  και φυσικά τόσο το χειρότερο για τους Έλληνες >ανέ|ργοιυς που και αυτοί' πολλαπλασιάζονται. Εδώ Sa ή,-λολα να πω δυο λόγια μόνο επιγραμματικά σε ό,τι αφορά την πολυδΊαφημιιομιέΓ̂ η αυτή «οικονομική XB« κοινωνική συμοχή». Πρέπει, να πούμε ότι όλη η πεί'ίρια δείίχνει ότι στα πλαίσια της Ε Ο Κ  όχι μονάχα τέτοια σύγκληση και συνοχή δεν υπήρξε, αλλά το χάσμα μεγάλωσε. Έδωσε <? κ. ¿φβττάκης όπως κίαιι άλλοι συνάδελφοι με συγκεκριμένα παραδείγματα καιι ιδιαίτερα με το παράδειγμα; του κατακ,εφα/.ήν εισοδήματος στη Χ,ωρα μας σε συγκρ ση με το μέσο όρο του κατακϋφαλήν εισοδήματος στις άλλες χώρες το ’87 ίια φότ'ιτει στ- 53% του' μιέσοιυ· όρου της ΕΟ Κ , από 59% που ήταν το 1980 (πριν μπούμε στην Ε Ο Κ  δηλ.).Αυτοί, οι στόχοι υπήρχαν και σε προηγούμενα ντοκουΙμέντία της EI'JiK. Όμως, όπως β-λέπουιμε. αυτά δεν απέδωσαν. Γιατί τώρα να βοηΦήσουν κάποιες πάλι γενικές και αόριστες διατυπώσεις —· ευχολόγια. Από πού και με ποιες πολιτικές είναι; ποτέ δυνατόν να. μιλάμε για συνοχή. Για να γίνουμε ποιο συγκεκρ-μένο';. τφοχίές πάλι ο αριυάδιιος επί -δεμάτων πρΟϋ- πιΓλογ.'.'αμού επίτροπος της Ε Ο Κ  δήλωσε ότι υπάρχει ένα έλ- λε;-μα 2 —  3 δις στον κιοινΰτιίκΐό προϋπο,λογισμό και καρά συνέπεια, εδώ Sa ξεπεράσουίμε και το 1,6 της βάσης τοιυ) Φ Π Α  που πρόκ.ειιται μελλοντικά να και$ιερωΐ$εί. Και ρωτάμε· με τι χρήματα S a  προικοδότη#?? το περίφημο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Φυσικά, κιαι από την άποψη αυτή λοιπόν δεν υπάρχουν ο: πόρο,' για via εν,ισχ,υ#θ"ύνι οι αισ#ενέστερες χώρες.Η  «Ευρώπη νωρίς διασμ.οός». η «Ε'ιυ)*ώπη χωρίς σύνορα», οι «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» ή όπως αλλιώς μπορεί να διαφημίζονται:, τα σχέδια για την προ της ενιαίας εσωτερικής αγοράς μπορεί να βολεύουν τΐις μεγάλες πολυε#νι- κές επιχειρήσεις, όμως αφατριούν από τη χώρα ίμιας τη, δυνατότητα προστασίας κιαι στήριξης της εγχώριας παραγωγής.Η  διαφωνία,, κύριοι βουλευτές του ΚΚΐΕ με τημ ενιαία εσωτερική αγορά, δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι ορν όμα- σίτε τα πλεονεκτήματα που προικύπτουν από το διε$νή κία|τιαμε- :ρι:σιμό εργαΡιίαις, #έλου|υιε όμως τον καταμερισμό αυτό έξω1 από τα ασφυκτικά πλαίσια της ΕΟ Κ .
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Αοοόμ-α re-φ πράξη, η w m  «*> λ ε ^ ν ο υ - s-^ptror/x: τειλίό orvisr/iτημιοίτιας στην EÖ K , σημαίνει οτι τελικά^ αναπτύσσομ α ι fls'toKiÓOsipio ανεπτυγμένες περιοχές wat υποβαθμίζονταν όλο wat' περισσότερο σι λιγότερο ανεπτ^ένες, χωρίς ¡aácio φυ- aif/.á va σημαίνει ότι αυτό γίνεται έστ«} σι® Οφελος των εργαζομένων τωιν πιο ανεπτυγμένων χωρών.Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι εμείς είμαστε «ντιθε- τοι με την “περιβόητη «ενιαία εσωτερική αγορα» και  ̂ τγ/ «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη» γιατί όχι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα δεν εξυπηρετεί αλλά καταδικάζει τη Χώρα μας tjTO ρόλο του περιθώριο« και την μετατρέπει σε «ξέφραγο αν,πέλι» για τα κοιναγορίτικα κεφάλαια και τις πολυεθνικές.Γ ι’ αυτό το Κ Κ Ε  καταψηφίζει αυτήν την πράξη και κα- •ταγγέλει την Κυβέρνηση μπροστά στον ελληνικό Λαό γιατί με τη σημερινή της $έσηι απέναντι στην oXs&pftQS για τη Χω- 
¿ ζ  .χας αυτή «Πράξη» όχι μόνο συμβαδίζει με τη Νεα Δημοκρατία στα θέματα της ΕΟ Κ  αλλά ενισχύει̂  ουσιαστικά τα δεσμό εξάρτησης που η συντηρητική παράταξη χάλκευσε ΐγια τη Χώρα μας και με την ένταξή της στον συνασπισμό του δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου.Φυσικά η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε αυτήν την πολιτική συνεπής στη γενικότερη "δέση του «ανηκομεν εις την Δύση». Το ΠΑΣιΟιΚ όμως που καταδίκαζε αυτές τις θεσεις ■δεν έχει το δικαίωμα να βαδίζει σ’ αυτό το δρόμο.Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ 1. Ανίερες' συμμαχίες, κύριε Κόρακα.Σ Τ Γ Λ Τ Π Σ  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Φυσικά.ΠΡΟΕΔΡίΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Παρακαλώ να λείψουν οι αψιμαχίες.ι Ο κ. ΓΙρωτοπαπάς έχει το λόγο·.Χ Α Ρ Α Λ A M Π Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ι !Α Π Α Σ . Τέτοια ώρα κάποιες αώιμαχίες χρειάζονται. Θα έλεγα αν υπάρχει κάποιο πριμ για τους μεταμεσονυκτίους ομιλητάς πριέίπει να δοθεί (και μερικοί από μας τους παρόντες αυτήν τη στιγμή το: δικαιούνται.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Γπάρ-

η Ευρώπη προχωράει
7Λι "Ρ ί>.. Συντομεύουν,ε το χρόνο ■Χ Α Ρ Α Λ Α Μ ΙΙΟ Σ II ΡΩ,TU'IIεγώ θα είμαι συνεπής με το χρόνονα μου το συγχωρέσε·-ε.Θα ιέλεγα, κύριοι συνάδελφοι,!παρά ; '·̂  θϋ*μ*νς,*,ς κ]ρίσεις και vt(ΙΙροχωρά*ί Xoirov μ«: δυσκολίες -διάφορετ’.κων σ̂ νΦηκων i;Q’J εχεί :Ιχωραει γιατί είνα: τ:ερισσοτερα τπαρά - ρος τα πίσω. Ένα βήμα ■» I ΰ .........  · - - - -Π V : I -'αυτή η ¡Ενιαία Πράξη που έρχεται προς ψήφιση.Είναι αυτή η συνθήκη κάτι καινούργιο ή είναι αποτέλεσμα των παλαιών; Νομικά είναι μία νέα συνθήκη και επειδή περιορίζει παραπάνω τα δικαιώματα του ελληνικού Κοινοβουλίου έπρεπε να ψηφισθεί με ειδική πλειοψηφία. Δεν· μπα- ,ρώ να καταλάβω αφού υποτίθεται αυτή η ειδική πλειοψη- 'φία υπερυπάρχει, δεν την ζητάτε στην πραγματικότητα απο το Σώμα. Γιατί, όταν τα.δύο μεγάλα κόμματα η Κυβέρνηση (και η Νέα Δημοκρατία είναι σύμφωνοι, δεν· καλύπτουν το 180, αλλά πάμε παραπάνω ίσως στο 260. Είναι ένα ερωτηματικό που έχει μία ουσιαστική πολιτική προέκταση και •αυτή θα πρέπει να ψάξουν να τη βρουν οι αναλυτές στις τάξεις της κυβερνήσεως. Αυτήν τη στιγμή παραβιάζουμε κα: το Σύνταγμα και τον Κανονισμό, γιατί δεν ψηφίζουμε με :ην ειοικη πλειοψηφία αυτήν την Πράξη.Η Ευρώπη πηγαίνει μπροστά και μας βάζει μπροστά σε ί*να ερώτημα, το ερώτημα της διεθνοπολιτικής στάσης που Ϋ/.5'· τχεση με την παλαιά διακήρυξη, της 3η,ς του Σεπτέμβρη που έχει δύο εκφάνσεις «οι καλοί και ο> κακός ιμπερια-

λισμός». Αν ήταν έτσι τα πράγματα τότε η ζωή θα ή™ν εύκολη στον πλανήτη μας. Δεν είναι, γιατί ήδη o i  ίτο, από το 1949, έδειξε ότι δεν είναι έτσι ο κόσμος υπάρχουν δυνάμεις κρατικές που υποστηρίζουν εθνικά συμφέροντα παρά την ύπαρξη του κομμουνισμού. Ο κομμουνισμός δεν ελυσε τα εθνικά προβλήματα ούτε τους εθνικούς ανταγωνισμούς.Παραδίειγμα το τι γίνεται στο Βιετνάμ η την Καμπότζη, τώρα τι γίνεται στο Β·ιετνα|μ, όχι το τι γινόταν πρωτιά αλΛ» τώρα σε σχέση με την Κίνα,, για να μην πω και άλλα πράγματα γιατί δίειν μου τιο επιτρέπει το HM&jcto. Αρ*> αναμείσαι στις δύο υπεριδυνάμεις που υπάρχουν και που εκπροσωπούν, η μια ένα veo σύστημα παραγωγής που αΛλαςει, ευτυχώς, αυτή τη στιγμή, 'και η άλλη τιο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, υπαρχουν και οι ενδιάμεσες καταστάσεις, t i Ευρώπη είνιαι ενδιάμεση 'κατάσταση. Στις περισσότερες ¡.ιυρωπάικες χώρες υΐπάρχει μικτή οικονομία, οικονομία την οποία έχουμε, στην ΕλλάΙδΙα. Κάποτε το Π Α Σ ϋ Κ  δεν ηςερε τι εχοομε,, τώρα το ανακαλύπτει και αυτιο. Το Η Α Σ Ο Κ  ανακαλυπτειι πολλά πριάγμαιτα ¡μετά από δ χρόνια εξουσία  ̂ Ήταν παρα πολλά διότι έμαθε στου κασίδη το κεφάλι πολλά πραγματα τα οποία έπρεπε να γνωρίζουν οι «επαίοντες απο πριν. J. ιατι, κύριε Υπουργέ, πήρατε 8 δισεκατομμυρ'α δολάρια δάνειου Ήταν το δημόσιο χρέος της Χώρας στο ¡εξωτερικό 8 δ̂ις και το φθασατιε 16. Πήρατε και τεσσερα δισεκατομμύρια δωρεάν δολάρια από την ElUiK. Δηλαδη πήρατε περίπου 1. 2ÜO.000.6ÜÜ.ÜO6 δραχμές στα πέντε χρόνια. Και σ’ αυτά τα πέντε χρόνια αντί η οικονομία να σπαρταράει από ζωντάνια, βρ'ίσίκιετιαι λιπόθυμη wat 'αναρωτιέται κανείς πώς θα βρε θέί ο τρόπος να της δώσουμε κάποιοι ζωογόνηση. Είναι κολοσσιαία ποσά ¡αιυιτά. Ολόκληρο το ελληνικό κράτος οανει- στηκιε 8 δις δολάρια από 'την ίδρυσή του μέχρι το- 81 και ,απίά το ’8H εσείς δανειστήκατε 8 ¡δις. Πήρατε και 4 απο την E1QK από πάνω,. ΈΙστω λοιπόν ότι χρειαζόντουσαν αυτά τα πέντε χρόνια για να μάθετε. Ο1 Π  ρωθυπουργος σιγά - σιγά μας λέει, στις προγραμματικές δηλώσεις τον Ιούνιο του ’85, ¡μας ειίπε ότι μένει πια στην Ε Ο Κ . Φέτος είπε ότι υ- πάρχε;ι και αλληλεξάρτηση. Μια, όλοι ξέραμε ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση. Τότε γιατί έλεγε το Π Α Σ Ό Κ  αυτά ταυ έλεγε; Μα, δεν τα έλεγε γιατί τα πίστευε, τα έλεγε για^να έλθει στην εξουσία. Δεν υπάρχει, άλλη εξήγηση. Η  μόνη εξήγηση είναι ότι το Π Α Σ Ο Κ  κάνοντας αντιπολίτευση εκ- μεταλλεύθηκε οτιδήποτε νόμιζε ότι θα του προσπορίσει οπα- δούς, ψήφους,, φανατικούς διαδηλωτές και ανθρώπους που ήταν ικανοί να συγκρουστούν. Γ ι’ αυτό το εκανε. Αυτό όμως πληρώνεσαι και αυτό πληρώνουμε σήμερα ολοι. Δεν το πληρώνει μόνο η Κυβέρνηση, το πληρώνει ολος ο τόπος. Η  ενιαία πράξη η ¡οποία δείχνει οτι και ο ελληνικός Ααος μπαίνει σαν ομότιμος συνεταίρος, δεν λεω οτι ο συνεταιρισμός αυτός κάνει τους ανθρώπους που δεν είναι ίσοι στην ουσία, Οσους όμως τους κάνει ομότιμους συνέταιρους. Η  συμμέτοχη σε ένα δημοκρατικό συνεταιρισμό λαών, είναι για τον ελληνικό Λαό η ενδεδειγμένη αυτή ’Την εποχή. Ποια άλλη ε̂υκαιρία έχει ο ελληνικός Λαός να εκσυγχρονιστεί; Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας, πώς θ>α εκσυγχρονιστούμε. Γο προ- ■'βλίημ,ά |χαις δ&ν sívOcit ιπω.ς $·'% σ*ε .[X'toc τζφγκιο-σμία καινούργια τάξη; πραγμάτων. Α ς την κάνουν ^αοτο: οι μεγάλοι λαοί, οι Κινέζοι, οι Σοβιετικοί, οι Αμερικανοί. Ε μείς απομε,ίναμε ΙΟι.ΟΟΟ.ΟΟΟ σ’ ¡αυτή 'την ανατολική γωνία της Μεσογείου και έχουμε και τον τούρκικο χαβαλέ οι αρκώ ς στη ράχη. Π ώ ς αλλιώς μπορεί να γίνει μία  ̂ ανάδιάταξη όλου ¡αυτού του δημόσιου τομέα, ¡αυτής της δημοσίας διοίκησης. Ο  μόνος τρόπος ήταν και ε'ίναι αυτή η ιστορία της εντα- ξεως με την Ε Ο Κ . Θέλουμε δεν θελουμε θα πρεπει να εκ- συγχριονιστούμιε,. Βεβαίως υπάρχει και η πιθανότητα να μας πουν «ξέρετε βρε παιδιά δεν κ,άνετε γία την παρέα μας, άντε να μας αφήσετε ήσυχους. Είπαμε να γίνουμε συνέταιροι, αλλά εσιειίς ειίσαστε1 αδιόρθωτοι. Bσε¡tς το aovo που κοιτάτε είναι διαρκώς να αρμέγετε την αγελαδα. Ε , οεν εχει άλλο γάλα η αγελάδα». 'Ομως αυτό ύστερα από τους εμφυλίους πολέμους που περιάσαμε, η δυνατότητα αυτή μέσα ν' αυτό το συνειτιαιρ'ΐσμό να εκσυγχρονιστούμε είναι η ευκαιρία της γε-



59650 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΑΗΣ (ΟΛΟΜΕΑΕΙΑ),νώς, όχι « α  της δικής μιοκ» γιατί φεύγει, της καινούργιας γενεάς.Αυτή την evxmp'ix λοιπόν δεν ¡μπορεί να την αφήσαυμε να 7*3®! «ν ονόματι κάποιων άλλων αρχών, όποιες και αν είναι. Ο ι μεγάλοι λαοί το ξαναλέω, οι Σοβιετικοί, ο: Ρώσοι, ο: Κινέζο·!, όσο; είναι ας πάρουν την πρωτοπορία της ανλρο πάτητος και να πάνε όπου λέλουν. Αλλα για τα επόμενα 40 —  50 ή 60 χρόνια τούτος ο λαός πρέπει να υπάρξει. Και: για να υπάρξει πρέπει να εκσυγχρονίστεί. Και ο συνεταιρι- σ)μός με τους Ευρωπαίους σε δημοκρατική βάση είναι η μόνη δυνατότητα εκσυγχρονισμού. Γιατί' και για λόγους δικούς τους και για λόγους διημοκρατικής παραδάσεως και για λόγους άλλους ισορροπιών αντελήφλησαν αυτό το οποίο γίνεται και στην πράξη. Είναι και πράξη η προσπάλεια να υπάρξει η σύγκληση των οικονομιών. 'Οχι, η σύγκληση των οικονομικών πολιτικών αλλά η σύγκλιση των οικονομιών. Βέβαια σύγκλιση των οικονομιών, χωρίς σύγκλιση και των οικονομικών, πολιτική με μακροπρόθεσμη προοπτική, δεν μπορεί να γίνει.Θα έχουμε ,λοιπόν, μακροπρόθεσμη πολιτική που είναι η σύγκλιση των: οικονομιών. Μεσοπρόθεσμη να συμφωνούν οι οικονομικές μας πολιτικές, έτσι λα φλάσουμε στη σύγκλιση των οικονομιών.Θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, για να μην περάσω το ΙΟνε- 
τ.το ότι είναι μία ιστορική στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κ «ι λα έλεγα ότι οι συνάδελφοι που λείπουν και δεν λα το ψηφίσουν, αλλά λα ψηφισλεί μονάχα από τους παρό- ντες, κάνουν κάποιο λάλος προς τον εαυτό τους και κάποιο λάλος προς την περίπτωσή τους.Τελειώνοντας, αναρωτιέμαι γιατί η; Κυβέρνηση δε λέλη- σε, Οπως λα έπρεπε, να ψηφισλεί αυτό το νομοσχέδιο από την πλειοψηφία των 3/5 των 181 βουλευτών.Ευχαριστώ όσους είχαν την καλωσύνη να με ακούσουν.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. Παυλίδης έχει το λόγο.Α Ρ ΙΣ Τ Ό Τ Ε Λ Η Σ  Π  A T Α ΙΔ Η Σ . Κόροι συνάδελφοι, είχα την τύχη να είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου, όταν ε- κυρούτο η Συμφωνία εντάξεως της Χώρας μας στην EQ K . Ω ς εκ τούτου λεώρησα υποχρέωσή μου να λάβω μέρος στη σημερινή συζήτηση, γιατί φρονώ βάσιμα στΙι η σημερινή συμφωνία είναι, της ίδιας ιστορικής σημασίας, όπως η προηγου- μένη.Πριν αναπτύξω τις απόψεις μου, έστω στο ΙΟλεπτο που το Σώμα αποφάσισε να· διαλέσει σε κάλε έναν από μας τους ο- μιλητές, λα ήλελα να έλεγα στο συνάδελφο βουλευτή του Κ Κ Β  κ. Κόρακα], ότι πρέπει να γνωρίζει πως τα Κόμμα του είναι το μόνο ((κοινοτικό» κομμουνιστικό κόμμα που είναι τόσο αντιΕΟΚικό. Φοβάμαι δε κ. Κόρακα ότι λα μείνετε απολύτως μόνοι!Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Σας στενάχωρε! αυτό;Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ . Δεν με στενόχωρε:, κύριε Κόρακα, απλώς το παρατηρώ. Και εδώ μέσα έχουμε τη δυνατότητα νια κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και ας τις ακούσουν όποιοι λέλουν.Εστε το μόνο ¡κομμουνιστικό κόμμα, που λυμίζει μία άλλη παλαιά εποχή, που όλα τα κομμουνιστικά κόμματα λέλουν να λησμονήσουν. Το μόνο που έχει τέτοιες καταβολές και μνήμες είσασλε εσείς και σίγουρα δεν συμβάλλετε, ώστε να δια- μαρφωλεί η ¡ατμόσφαιρα που λα έπρεπε να διαμορφωλεί στον Τόπο μας. Παραδεχλείτε μία ιστορική πραγματικότητα:Ζείτε σε μία Χώρα. που. είναι ισότιμο μέλος της Ε Ο Κ . Οι αρχές σας, αλλά και οι λέσεις σας φοβάμαι ότι δεν &- χουν πια λέση σήμερα.Και μια και μιλήσατε περί αποφάσεως Καραμανλή να βγάλει τη Χώρα από το Ν Α Τ Ο , σας κάνω την εξής υπόδειξη: Επειδή συμβαίνει συνάδελφός σας νια είναι μέλος της εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής που ερευνά το λεγο-

μενο «φάκελλο της Κύπρου», ρωτήστε τον να σας πε.ριγρά- ψει πώς μάρτυς εξεταζόμενος από την επιτροπή επληροφό- ρησε οτι ελήφλη αυτή η απόφαση. Είσλε εκτός πραγματικότητας.Εν πάση περιιπτώσει, ομιλοόντες περί Ν Α Τ Ο  μου δίνετε την ευκαιρία να περάσω στο Π Α Σ Ο Κ . Ακούστηκε από πάρα πολλούς ότι το σύνλημα <(ΕΙΟΚ και Ν Α Τ Ό 1 ίδιο συνδικάτο» είναι αυτό που συνέβαλε ίσως, ώστε το Π Α Σ Ο Κ  να ξελογιάσει κάποιες από τις λαϊκές μάζες. Τραγική ειρωνεία είναι ότι, σ’ αυτή την Αίλουσα το ίδιο το Κόμμα το Π Α . ΣΟ.,Κ·, δηλαδή, συνέβαλε αποφασιστικά, ώστε μία άλλη χώρα να μπει στο «συνδικάτο» η Ισπανία. Και λυμάμα; τότε κ. Χαραλ«μπόπουλο να πλέκει! ύμνους προς το Ν Α Τ Ο , ύμνους ενλουσιοδέστερους και από αυτούς που έπλεξε ο κ. Πάγκαλος, ομίλων X£;p ( Ε Ο Κ , στην, ¡οποία παρεδέχληκε, χωρίς δισταγμούς, ότι είναι από κάλε πλευρά επωφελές να παραμένει η Χώρα μας, λησμονώντας, και αυτός, τα περί «συνδικώτου». Για νια χρησιμοποιήσω· δ’ε έκφραση Π«εοκική — τονίζω ότι η Κυβέρνηση, μονίμως εισπράττουσα συνέβαλε ώστε το βάλεμα και το πλάτεμα» της οδού που οδηγεί προς την Ε Ο Κ  να γίνει εντονότερο, παρά ό,τι ήταν επί Νέας Δημοκρατίας. íi i ίΚύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου ωστόσο να διατηρήσω ορισμένες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια της Κυβερνήσεως του Γ ΙΑ Σ Ο Κ . Έχει οικονομικά ανάγκη την Ε Ο Κ , γι’ αυτό τηρεί τη στάσηι που τηρεί, διαφορετικά οι λέσεις που επιφανειακά έχουν αλλάξει. Πολιτικά την φοβάται την Ε Ο Κ . Εάν δεν την εφοβείτο λα έκαμε αυτό που ο νόμος επιτάσσει. Ο κυρωτικός νόμος της συμφωνίας εντάξεως στην ΕΟ Κ  επιβάλλει στην Κυβέρνηση να καταλέισει ετήσια έκλεση και να ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για την πορεία των σχέσεων μας με την Ε Ο Κ .•Από το 1981 μέχρι σήμειρια, από τότε που ανέλαβε το Π Α . Σ Ο .Κ ., κατά σύμπτωση από τότε που άρχισε η Χώρα να είναι ισότιμο μέλος με τις υπόλοιπες χώρες ¡της Ε Ο Κ , ούτε μιία φορά δεν υπείβλήλη αυτή η έκλεση. Και διερωτώμαι γιατί το κάνει. Σ ’ αυτό το ερώτημα η απάΜτηρη είνιαι ότι δεν λέ- λει να παρουσιάσει στον ελληνικό Λαό τι επακριβώς κερδίζει η χώρια μας από την συμμετοχή της σε αυίτή τη δυτικοευρωπαϊκή οικογένεια.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άρχισα την ομιλία μου ανα- φέρων το γεγονός ότι εψήφισαι τη συμφωνία εντάξεως της χώρας μας στην ΕΟ Κ  και γι’ αυτό λεωρώ σήμερα σκόπιμο να αναφερλώ στην ομιλία ταυ τότε Πρωλυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, Του οποίου το όνομα τόσες φορές αναφέρ- ληκε απόψε. Και από την· ομιλία αυτή επιτρέψτε μου να σας διαβάσω, κυρίως για όσους δεν· ήταν μέλη εκείνης της Βουλής. δύο ή τρεις φράσεις τις οποίες εκείνος χρησιμοποίησε.Είπε: «Όπως κατ’ επανάληψήν ετόνισα η προσχώρησή μας στην Κοινότητα αποτελεί ταυτόχρονα οικονομική και πολυσήμαντη πολιτική επ ιλογή... Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης βρίσκεται στο δρόμο της πρ.αγματοποιήσεως παρα τη βραδύτητα με την οποία συντελείται κα;· τις αναπόφευκτες δυσχέρειες που παρατηρούνται σε κάλε δημοκρατική διαδικασία. Αλλά η πολιτική ένωση της. Ευρώπης είναι αναπόφευκτη. Θα πραγματοποιηλεί δε υπό; τη,ν πίεση των πραγμάτων». Προφητικές πράγματι λέξεις. Ο  Κωνσταντίνος Καραμανλής διείδε ό(τι οι Ευρωπαίοι λα αποφάσιζαν πράγματι κάποια στιγμή το όνειρο που πάπυρε συνέλαβαν, με νέους μηχανισμούς να το κάμουν πράξη. Και η Ejwaía Ευρωπαϊκή Π ράξη ουσιαστικά συμβάλλει, ώστε αυτό το άνευρο νια πραγματοπαιηλεί. Οδηγεί αυτή η «Πράξη» στο να ανΐαπ|τυχ- λούν εκείνες ο: πολιτικιές που ουσιαστικά λία συμβάλλουν, ώστε να δημιουργηλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.Ανήλλα στο Βήμα αποκλειστικά και ¡μόνο για να τονίσω, όχι τα οικονομικό αλλά το πολιτικά νόημα της Πράξεως που καλούμελα να κυρώσουμε. Με χαρά δε διαπιστώνω και



.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 2651δνώ ότι η κύρωση αυτής της ΠράξεΙως, η οποία1 είναι εξί- aoo σημαντίκιή όσια ήταν και η πρώτη απόφαση της ελληνικής ■/.υβερνήσεως to» 1976 να εντάξει τη Χώρα ¡¿ας στην Ε Ο Κ  ■τυγχάνει της «αποδοχής του 90% περίπου ταο ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριοι βουλευτές αισθάνομαι υπερήφανος. γιατί νιε την ψήφο που έδωσα τότε, .κατά ένα μικρό ποσοστό σονέβα- λα ώστε η χώρα μας να γίνει μέλος της Ηνωμένης Εφώ- πης m t αιαθιάνομαι εξίσου υπερήφανος σήμερα γιατί και εγώ αε μεγαλύτερο αριθίμό δουλευτών αυτήν τη φορά -3α συμβάλω καί πάλι, ώστε να παραμείνειι -/„a: να γίνει δραστηριότερο μέ- λοε από ό.τ: με τη-« πρώτη συμφωνία ¡εντάξίεως.Έ!χω στα χέρια μου μελέτη ταυ Ευρωβουλευτού P IE R R E  P E SO A T O R E  μέλους της ομάδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
κόμματος και τέως Ευρωδικαστού. στην οποία αναφφρόμενος σε ένα θέμα που ιδιαίτερα απασχολεί την Ελλάδα λέγει χα- οακτηριστικά: «Υπό τον τίτλο τον πολλά υποσχόμενο «οικονομική και κοινωνική συνοχή» η Ευρωπαϊκή Πράξη εισάγει απν συνθήκη ΚΟΚ σειρά άρθρων, τα οποία έχουν· σκοπό· να υ,ειώσουν τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και τη,ν καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Ο: διατάξεις αυτές μαζί με εκείνες της διαφοροποιημένης πρ;αγ- ματοποιήσθως της Ευρωπαϊκής (;) Αγοράς -3α βελτιώσουν \ P O S T E R IO R I τους ό|οους προσχωρήσει»; των κρατών - μελών του «Νότου» της Κοινότητας, τα οποία ·3α μπορέσουν να αποκομίσουν ουσιαστικότερα οικονομικά ωφελη».Αναφερόμενος ακριβώς σ’ αυτά τα οικονομικά ωφέλη έχω να επισημαίνω και εγώ, κύριιΐε Υπουργέ, ότι μπορεί η Κυβέρνησή σας πιο συγκροτημένα Φ  κινηθη να αντλήσει πολύ πε- ρισσότΙερία από ό.τι ,μέχοι σήμεοα. Επισκίφθηικα κατ’ επανάληψη τις Βρυξέλλες. Εκεί πάρα ποίλλοί αξιωματούχοι της ΕΟΚ κάνουν την ίδια παρατήρηση: Ό τ ι, δηλαδή:Δεν είμεθα σε θέση από τα διατιθέμενα για τη Χωρά μας ποσά - —και αναφέρω χαρακτηριστικά μόνο το Κοινωνικό Ταμείο—■ να απορροφήσουμε εκείνα που θα είχαμε τη δυνατότητα με άλλη προπαρασκευή και με «άλλη διάθεση περισσότερο φιλοευρωπαική να απορροφήσουμε. Αλλα πέραν αυτού θέλω να αναςερθώ στο σημαντικότερο σημείο που περιλαμβάνεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Π ρά ξη: Εννοώ την κοινή εξωτερική πολιτική. Στο νόημα της «κοινής» δώστε .το περιεχόμενο .της συντονισμένης δράσεως στα διεθνή πεδία. Η  Χώρα μας έχει υποχρεώσεις και μια εκ των υποχρεώσεων αυτών sivat να μην αποτελεί παραφωνία σε κείνο που είναι γενικώς παραδεδεγμένο ως ευρωπαϊκό συμφέρον.Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς προσωπικώς λάβατε μέρος σε συναντήσεις με συναδέλφους σας της Ε Ο Κ  να σας επιστήσω -την προσοχή για. τον τρόπο με τον οποίο προβάλλετε τις ελληνικές θέσεις. Πολιτεύεστε άτεχνα. Δεν μπορείτε να αποτελείτε νομίμως παραφωνία. Διακυβε- βετε εθνικά συμφέροντα μας. Εάν πράγματι έχετε τη διάθεση —και το αποδείξατε απόψε ότι έχετε μια κάπο,ια διά- >3εση— -να αντλήσετε ισχύ από τη συμμετοχή στην Ε Ο Κ , πρέπει και στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής να λάβετε υπόψη σας το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) .Π ΡΟ Ε Λ Η Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. !Πιαπαδημητρίου έχει το λόγο.ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ HA1Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριοι συνά-οελφοι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές οι σημαντικότεροι σταθμοί της προσπάθειας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι η έκθεση του Τίντεμανς, το σχέ- οΐ5 Γκένσερ·—-Κολόμβου, το σχέδιο συνθήκης για την ευοω- παικτ, ένωση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14.2.84 και τέλος ο·ι αποφάσεις της διακυβερνητικής διάσκεψης- για την τροποποίηση και συμπλήρωση των συνθηκών, ’οι οποίες περιέχονται στην ενιαία ευρωπαϊκή πράξη που υπο- Ύοαφθηκε το Φεβρουάριο του ’86 στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη και την οποία καλούμεθα απόψε να κυρώσουμε, τελευταίοι φυσικά από όλα τα κράτη μέλη.

Μεταξύ των ρυθμίσεων, είναι και εκείνη που αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, που στο εξής οι. αποφάσεις από το συμβούλιο θα λαμβάνονται με ειδική πλειοψη- Ιφία και όχι, όπως προηγούμενα, με ομοφωνία. Σχετικά με •την ενιαία εσωτερική αγορά και την οικονομική συνοχή αναγράφονται στην εισηγητική έκθεση τα εξής: Όπως είναι ¡γνωστό η συνθήκη Ε Ο Κ  δεν αναφέρει καν τους όρους συνοχή και σύγκλιση και πολύ περισσότερο δε θέτει ως άμεσα και τηρητά καθορισμένους στόχους την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Απλώς αναφέρει ως στόχο την αρμονική ανάπτυξη χωρίς να προσδιορίζει πώς θα υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Με τα άρθρα της ενιαίας πράξης επιτυγχάνεται η ρητή υιοθέτηση του στόχου της οικονομικής συνοχής που συνεπάγεται τη μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών και τη μείωση της καθυστέρησης μεταξύ των πιο μειονεκτικών περιοχών κλπ.Δεχόμαστε, κύριε Υπουργέ, ότι η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει να προωθείται χωρίς την ταυτόχρονη οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών, μέσω της σύγκλισης των επιπέδων ανάπτυξης και της διαβίωσης των κατοίκων τους, καθώς επίσης και μέσο) της μείωσης των περιφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Αν η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς προωθείται χωρίς τη') ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομικής συνοχής, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οπισθοδρόμησης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών.(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει οIV Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Ν .Κ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Σ ) .Όμως, για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία είχε φροντίσει έγκαιρα και πρωτοπορειακά να περιλάβει στο πρωτόκολλο 7, το οποίο· ενσωματώθηκε στην πράξη προσχώρησης, τη ρητή δέσμευση για τη μείωσηι του •χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των πιο μειονεκτικών περιοχών.Καταθέτω στα πρακτικά το πρωτόκολλο 7, για να αρθούν ·οι αμφιβολίες που ενδεχομένως δημιαυργήθηΐκαν με την ομιλία -του κ. Υπουργού.(Στο σιηίμειί,ο αυτό ο βουλευτής κ. Ε. Παπαδημητρίου καταθέτει το πρωτόκολλο 7 τ οοποίον έχει ως ε ξή ς ):
«Πρωτόκολλο αοιθ. 7περί ιτιης| οικονομικής και βιομηχανικής αναπτύξει»ς τηςΕλλάδοςΤ Α  Υ Ψ Η Λ Α  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Η  επιθυμώντας να ρυθμίσουν ορισμένα ειδικά προβλήματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα,Ε Χ Ο Υ Ν  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ε Ι Ε Π Γ  Τ Ω Ν  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω  ΔΙΑΤ Α Ξ Ε Ω Ν :υπενθυμίζουν ότι οι βασικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας συνεπάγονται την συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και απασχόλησε ως των λαών των Κρατών μελών, καθώς και την αρμόν κή ανάπτυξη των οικονομιών τους μειώνοντας την διαφορά μεταξύ των διαφόρων περιοχών καί την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων λαμβάνουν υπό σημείωση τίο γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδοθεί στην εκτέλεση μιας πολιτικής εκβιομη- χανίσεως και οικονομικής αναπτύξει»ς η οποία αποσκοπεί στην προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου -της Ελλάδος με το επίπεδο των- άλλων ευρωπαϊκών εθνών και στη; εξάλειψη της υποαπασχολήσεως, απαμβλύνοντας βαθμιαία τις περιφερειακές διαφορές επιπέδου αναπτύξεως·αναγνωρίζουν ότι είναι προς το κοιινό συμφέρον τους να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής αυτής·συμφωνούν να συστήσουν προς τον σκοπό αυτό στα όργανα της Κοινότητας την χρησιμοποίηση όλων των μέσω·; και δΙια-



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)S65B *___________________________________________________________δικασιών που πρθδλέπονται από την συνθήκη Ε Ο Κ , ποοσφευ- γοντας ιδίως σε μία κατάλληλη χρήση τΐων κοινοτικών πόρων τα> προορίζονται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων στόχων της Κοινότητας' αναγνωρίζουν ιδιαίτερα ότι κοιτά 'την εφαρμογή των άρθρων 92 -και 93 της βιυνθήκης ΕΟΚ θα πρέπει ναι λαμβάνοντα: wr’ όψη οι στόχοι οικονομικής επεκτάσεως και της ανυψω- τεως του βιοτικού επιπέδου του πλήθυσμού».Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π  Α Π Α ΙΛ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση, επειδή αρέσκεται στην ανάπτυξη θεωριών και μόνο, ·αγνοώντας το πρωτόκολλο; 7 το οποίο απόψε ο κ. 1 - πουργός χαρακτήρισε σαν ευχολόγιο, βρήκε και πάλι την ευκαιρία να παρουσιάσει σαν- δική της επιτυχία την ρύθμιση αυτή. Όμως αυτό είναι αναληθές, γιατί, όπως είπα, τη ρυθ- θμιση αυτήν την εξασφάλισε η Νέα Δημοκρατία, μ̂ε τη συμφωνία ένταξης της Χώρας μας στις ευρωπαϊκές κοινότηι- τες.Τόνισα πρωτύτερα ότι το Π  Α ΣΟ Κ  αρέσκεται στην ανάπτυξη θεωριών και μόνο και αυτό γιατί, όχι μόνο δεν συνε- βαλε στη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας προς εκείνη των χωρών μελών, αλλα επι ΤΤ Λ ΣΟ Ε σημειωθηκ- μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση σε ολους τους τόμε’·ς της ελληνικής οικονομίας.Τ α κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής  ̂ οικονομίας επι Π  Α Σ Ο Κ , κύρια! συνάδελφοι, είναι: Στασιμότητα του  ̂εθνικού εισοδήματος. Πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα της ταξεωις του 22%, δηλαδή επταπλάσιος του μέσου όρου του πληθωρισμού των χωρών μελών. Αύξηση του αριθμού των ανέργων από 148.000 το 1981 σε 450.000 το *986. Υπερδιπλάσιο- σμός του εξωτερικού δημόσιου χρέους κλπΕπίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι η Κυβέρνηση με τις άσκοπες διαφοροποιήσεις της, σε σχέση με την Ε Ο Κ . δεν αξιοποίησε τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρονται από 'την Ε Ο Κ . με αποτέλεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι εντονότερα· αρνητικοί. fΚύριοι συνάδελφοι, eivat γνωστή η πολίτικη που ακολούθησε το Π  Α Σ ΟΚ απέναντι στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Ξεκίνησε μ,ε το σύνθημα « Εξω1 απο την ΕΟΚ » και με τις εξαγγελίες πεοί δημοψηφίσματος για την· έξοδο της Χώρας από την ΕΟ Κ . χρησιμοπΟ’ωντας το επιχείρημα, οτ̂  δη- θεν με την ένταξη θα μονιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση και θα εκλείψουν οι δυνατότητες εφαρμογής ενός εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού.Σε λίγο με μια νέα εκτίμηση, ότι η ανάπτυξη θα επιτευχθεί μέσα στην ΕΟ Κ , μέσα απο τους μηχανισμούς και κανονισμούς της, η θέση' αλλαζει. «Μέσα στην Ε Ο Κ , αλλα με ειδική σχέση». Αργότερα «όχι ειδική σχέση μέσα στην^ΕΟΚ. ■αλλά ειδική μεταχείριση από απιόψεως ορισμένων κανόνων». Και στη συνέχεια, «Μέσα στην Ε Ο Κ , όχι ειδική 'σχέση, οχ; ειδική μεταχείριση,, αλλά εφαρμογή του πρωτοκόλλου 7 κιαι των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης της Ρώμης».Όμως η περίοδος των άσκοπων διαφοροποιήσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η αποδιοργάνωση της κρατικής μηχανής, λόγω διώξεως εμπείρων κιαι ικανών στελεχών, η πολιτική εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η μη σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών και προγραμμάτων, καθώς και η' μη έγκαιρη υποβολή ή η υποστήριξη αυτών, είχαν σαν αποτέλεσμα, ώστε να μην αντλήσουμε περισσότερους, πόρους σε σχέση με εκείνους τους οποίους αντλήσαμε.Είναι γνωστό, ότι ou καθαρές εισπράξεις της Χωραις μα,ς μέχρι το τέλος του 1986. κύριε Υπουργέ, ξεπερασαν τα(480 δις δραχμές. Όμως αυτές οι εισπράξεις μπορούσαν, όπως είπα, να είναι περισσότερες. Δυστυχώς τ περιοοο̂ ς των α,σκο- πων διαφοροποιήσεων, σε συνδυασμό με του παράγοντες που ■ανέφεια πρωτύτερα, συνετέλεσαν ώστε η Χωρά μας να μην αξιοποιήσε'". επαρκώ ς τις δυνατότητες άντλησης πόρων απο την Ε Ο Κ  και να έχουμε μεγάλες απώλειες.Ενδεικτικά αναφέρω, ότι, ενώ στο τμήμα πρέσανατολ σμου ταυ F E O G A  δηλαδή του Ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου την περίοδο 81— 85 είχαν δεσμευθεί υπέρ τη; Ελλάδος ποροι

ύψως 362 εκατ, E G U , οί πληρωμές που έγιναν στην Ελλάδα ήταν μόνο 174 εκατομμύρια E C U , δηλαδή ποσοττιό' απορρόφησης 48,1%. όΕτσι η απώλε'ια της Χώρας μας με βάση την τρέχουσα ισοτιμία της E C U  σε οραχμες ςεπερασε τα 2/ δις δραχμές.Επισημαίνεΐται ότι οι άλλες χωρείς της Ε Ο Κ  πετυχαν κατά μέσο όριο ποσοστό απορροφητικότητας 82%. Η  σύγκριση της Χώρας μας με την Ιρλανδία, χώρα μικρή με. επίπεδε ανάπτυξης ανάλογο του οίκου μας, είναι αποκα/»υν. ,ικη. Ο; Ιρλανδοί την 5ετία 1981'— 85 εκταμίευσαν 368 εκατ. E C U  έναντι 404 εκατ. E C U  που δεσμεύθη,καν από τον F E O G A  τμήμα προσανατολισμού. Δηλαδή πετυχαν ποσοστό απορροφητικότητας των εγκριθέντων κονδυλίων 91.1%, περίπου διπλάσιο από το δικό μας.Η  απαράδεκτα χαμηλή απορροφητικότητας των εγκριθε- ντων κονδυλίων δεν περιοριζεται μιονμ στο τμήμα προσανατολισμού του F E O G A , Χάσαμε επίσης πιστώσεις ύψους 560 
εκατ. δραχμών για ανέγερση, διαμόρφωση και εξοπ/.ισμο κέντρων επαγγελματικής επιμόρφωσης και; 200 εκατ. οραχμες για ανέγερση διαμόρφωση; και εξοπλισμό κέντρων παροχής ιατρικής περίθαλψης και κέντρων επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης ατόμων διανοητικά μειοδοτούν των.Οι πιστώσεις αυτές εγκριθηκΟν, δεν χρησιμοπΟΊήθηΐκαν έγκαιρα από την ελληνική πλευρά με αποτέλεσμα να διαγράφουν, αφού δεν μεταφερονται στο προϋπολογισμέ ·η; Ε Ο Κ  για ma οιικονομικό έτος 1987.Τέλος, την ίδια τύχη είχαν 420 εκατ. δραχμές για έργα υποδομής 'των μεταφορών για τη διευκόλυνση της διέλευσης μέσω της Γιουγκοσλαβίας, που μας αφορούν αμεισα, και, 4,2 δις δραχμές από τα Μ .Ο .Π .Σχετικά με τα Μ Ο 'Π , κύριοι συνάδελφος θα ήθελα να τονίσω1 ότι. πρόκειται για μια ειδική κοινοτική παρέμβαση! με ορισμένη διάρκεια και ορισμένα μέσα που αποβλέπει στο να δώσει στις νότιες περιοχές τής κοινότητας τη δυνατότητα να προγραμματίσουν οι ίδιες 'το πως θα προσαρμοσθουν κ-αι θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της νέας πορείας της κοινο^η- τος., ιδίως μετά την διεύρυνση. Σύμφωνα, με την τελικηι οια- τύπωση του κανονισμού για τα M O U , τα ελληνικά M O U  μπορούν να απορροφήσουν 2 δις E C U , δηλαδή περίπου 300 δις'δραχμές, με' την τρέχουσα αξία της E C U , κ;απ για^7χρόνια. ' , ■Επισημαίνέται ότι το ποσοστό της κοινοτικής ^παρέμβασης στη χρηματοδόιτηση των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν επιλεγεί με βάση τα Μ Ο 'Π , μπορεί να φθασει μεχρΊ το! 70% του συνολικού κόστους του έργου ή της δράσης, Γε,ννώ- ντίαι όμ,ως ’τα εξής ερωτήματα: Με ποια κριτήρια εγινε ή επιλογή 'τΐων έργων και δραστηριοτήτων στα διάφορά διαμερίσματα της Χώρας που θα χρηματοδοτηθούν απο την ΕΟ Κ  στα, πλαίσια των M O  Π  ;Θέτω αυτό το ερώτημα, γαιτί είναι διάχυτη η εντύπωση ότι τα έργα που έχε,-, επιλέξει η σοσιαλιστική Κυβέρνηση ¡διεΙν αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τη Χώρα και όΐτι έχει υπεισέλθει και εδω ο κομματισμός και ο παραγιόν..σμός. ^Δεύτερον γιατί ο:ι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα -ου θα •υπαχθούν στα- ΜιΟΉ είναι; περιορισμένες : Και τρίτον γιατί 'δεν έγινε η σχετική προετοιμασία για την απορρόφηση των 'κονδυλίων που ανέφερα; Φοβούμαι, ή μάλλον· είμαι βέβαιος, ότι οι απώλειες πόρων από την ΕΟΚ^θα είναι και εδω μεγάλες. Αυτό προκύπτει και απο το εςης:•Ενώ στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού ̂  οικονομικού έτους 1986 πρυβλέπεται η είσπραξη της Ελλάδος απο την Ε Ο Κ  του ποσού των 15 δις δραχμών, όμως̂  στην εισηγητική έκθεση του πριοϋπολογ'συού οΊτ/Λνου.'-κου έτους 1987 εκτιμάται ότι οι εισπράξεις από την ΕΙΟΚ ανηλθ'αν μκνο σ·ε 2.2 δις δραχμές. Το γεγονός ότι η διάρκεια· εφαρμογής των Μ ΟΓΙ είναι 7 έτη και το γεγονός, ότι εφέτος πρώτη χρονιά εφαρμογής δεν καταφέραμε να αντλήσουμε τα πολύ μιηρα ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη Χώρα μας, δικαιολογούν
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τις τ>Ψ φ ς  μας * *5 ;  ¿ Α ί ^  που α ντη χο ύ ν σ*« - μ έ ν α  χ ρ -ίνΙ  χ ? · ϊ ε τ τ .  αφού ξ^ύγυυμε —  « «  'ΓΛ!°"-,ματΐτες, να καταβάλω  μία γ ίγ α ν τ α  προσπαθεί« ***
5 Γ Ζ ι ^ ή ^  Ωχ.υς « «  ^ά γοντες, Κράνος. ^  ·να μη μείνουν « »αμιβνια Μ Ο Π  * »  ναι μη γάσ«'· Ή Κω-ρα μ»« ,χί7 αιΛ ' η 1,3 Λ2 -ία για την ανάπτυξη ""<3? περιφέρειας.
" τίλειώνον-ας. κύριοι συνάδελφος 0νος '9« ήθελα να επίσημόν© άτι υμείς υπίοσ-ηρι,ο.'ΐ  ̂ . ''  '
. ,1  ι̂ Μ Μ *  την πολιτική της ^ » ν Λ , ς  ^ωση,. ^Επίσης *τ* 3βΡ*»« **£  7 "-•'■7«μΓουθ|μο“; ανάπτυξης της οικ&ν«>«βτς -■* Ρ ί * ϊ * ί Λ ώ κ  «** χωρών ¡«ελών τη; Ε Ο Κ . τιαγμ« που μ * . α„.ο λ- ;  α ΊΓ,'\ηα <μ κ  κιαι τυπικι« στη μεγάληεκέίϊρβψε να φέραμε τη Χωρά μας και
0’ν'ογέ.νεια των ευρωπαϊκών χωρων.
. >  £ί £ Λ ί ρ Α ? Ιΐ Μ' “ « " 5 Η « « « ? " «  «■ «5 -  ν » ,  - *  η φ  *..ΐοΛΛκιβιο τιΐοπο %αι *κς Όυν-αι,υ«·,(“*,'ι> ,. /.Χ » Ι -  Β « » ™ ; ™ .  κ * ™ * · » ·  < * * 0 ·  γ »  = γ « ^ γ¿ « ΐ  φ »  Τ « τ Α  Λ Μ  *— * *  * ». Ευχαριστώ..  ̂ , . Π.ΠΡΟΈ ΔΟΡΕΤΩΝ (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Λ·Κέρκος έχει ^  λογο.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Κύριοι συνάδελφοι. η Ν«α Λη- ^ τ “ία έχει τις δικές της ευθύνες- γ »  τ *  πορεία τη,ένταξης.ΤΙόΘε, στη μεγάλη συζήΚηση * » » ,ή Ρ  ψηφίσει ναι στην ένταξη αχι «βος ο,ροϋ,. Και , £πολύ -Λαλά ότι εσείς ήσαστε ιυπε|ρηφαΐΛΐ « ' . η  ^2η ν.αι νι,» τους όρους. ως τη στιγμή ποο σργοτερα ο κ , «λ
?'η 1 «, λ ,ι„»> ,πιανένπ της ένταξης ειχ»- « 0 -κνζ ¡-ϋ̂ ζ απ̂ ΓΛάλϋψε ο·*, νΤΡ «·  ̂ * ,,βάλει υπόμνημα τροποποιητινώ των οίρων. που -ήξφριε η Κυβέρνηση ότι οι <6ροι ε'ιναι *β μ ι .Το Π Α Σ υ Κ  έχει μια τεράστια ευθυνη β**Ϋ* ™  ελληνικό Λαό, στους οπα&οός του, στα μέλη * ι " ^
« »  « .  Μ . γ ψ^«^Ζ**Ζ~**•πυγικου χαρακτήρα άρνηση ·τ·* 5 ,· ·' , 1 ? . , , , .  , .τασσοέψει μέσα στον ελληνικό Λαό το πνεύμα ' * * ^ > ■ ‘9 νκης αξιοποίησης των δυνατοτήτων. Και οταν^μπη -  Υποχρεωτικά στη^λογικη της τα περί 5τ̂ ,̂ οψτ̂ Φντίλ05τοςβ(*̂ £ Ύοι,&ζί ενα  ̂ τεροεο’τιοζ ^ρονΌ .̂ ^Το Κ Κ Ε  εξακολουθεί μια πολιτική ιδιαίτερα στείρα στο θέαα της ένταξης. Καλλιεργεί τους ςοοους ^  ¿ «  Φ  στη θέση των φόβων να διατυπώσει ν.α^α συγκ. τάση, όταν μαλιστα και απο ,ην Λ^υ,σ. ; ^Ένωσης κατ«νοούνται με ενα εντελώς ι ^ ι α ι - χ  1 ’πραγματικότητες του καιρού μας και ο Γκοσμπατσωφ π,α.γ- κατοποιε! το ευρωπαϊκό του άνοιγμά.Συνεπώς, βρισκόμαστε σε μια τελείως καινούργια^κατάσταση. την οποία με νηφαλιότητα θα ^επ^.,.- *"/ν 1η Αίθουσα αυτή προς την οποία επίδειχ^ηα^η εσχα η^,.- ρκρρόνηση από την πλευρά της Κυβέρνησης.^ ·α.·· ·υποχοέωση να υποβάλλει κάθε χρονο μια εκ '-ση -π,  ̂σχέσεων με την Κοινότητα, ουδέποτε θελησε να ενημερώσει τη Βουλή, έτσι ώστε κάθε βουλευτής να είναι σε θέση παρακολουθήσει και την πορεία αυτών των σχέσεων.ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός -Εξωτερικών). Μπορώ να δώσω μια διευκρίνιση αυ ~οό; Λέγεται κατά κόρον και εινα.ι ανακριβές.

ή που μου '■¡πάει μόνο ένας βουλευτή:■* 1 * η ο» . ' .. 1
ή μια ομάδα βουλ; ιυ-ι ένας «ουΛΛ .̂υ·» υ ι—  , „  ,, - .  , -  ¿2,λ νπό κάθε διαδικασία. Χρείατων, περεμπιπτοντως και εςω , .. __ τ?Λ1<1ηζεται απόφαση 'του Κοινοβουλίου. Ας αποφασίσει το Κοινοβούλιο και σας δίνω αμέσως την· εκθ,ση.

ειοίιηφία, είναι βέβαιο οσ θα είχατε την αποφασ’/και κατά συνέπεια δεν επρεπε να« *  « « 5  ” ”6 & "  ? »  f T A o t . i t  λ .  ¿ ¿ „ ι .
Κοινοβούλιο να μεταφέρω στην Αίθουσα αυ.η ■μου. η πρώτη πράξη την οποία έκανα. . .  ^Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Ιπου 
-δ= ^ ω τ - κ ώ - Λ . Με συγχωρείτε. επειδή μιλήσατε περί δ 
· 0’  ϋ ' ^ - ^ σ θ ε  ότι σας λείπει πληροφόρηση Τ-α 
εξελίξεις' που «φορούν την Ελλάδα στις Ευρωπαϊκές Λδ

^ Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Η  δημαγωγία δεν έχει καμ-σχέση με το δεύτερο. (Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής I » »  , π,ο. ~ ’ \ ι „ . .  ; ότι σας λείπε; πληροφοργος Εξωτερικών,. Ε χ  ' ώ ^ βγάλω -ση; Αν το ισχυριζεσθε αυτό πεσ.ο το και ε,ω  ισυμπεράσματα μου.Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Μου επιτρέπετε; Και μηΈ ' ν σ ^ α ο ν ή ν  κάποιοι άλλοι μπορούν να θυμωσο
Τ ’ Γ ί · / “ έ Υ · Λ Α ά · »  4 „  ~  Π * Β *  » 5  Τ 3;,5« Δ » ί ώ « . ς  - » “ Κ ' ™ '  “ Υ τ Τ Τ Τ ν έ ,- λ ™ ’, ¿πι νοόνια σφυροκοπουσε τη' αποφη, ο^  σΐηΓκοΤνόίητα αποίελεί καταστροφή γ«« την Τλ *Κ°α’ απ' αυτήν την άίπιοψη μετ·έ«τη βνώ στο ιμετ,α,ν . 
χαθεί" ένιας πολύτιμος χρόνος από δίκη σας 
απλώς μετέστη, αλλά δ , α μ ο ρ φ ώ θ ^ ^  
στις υπηρεσίες και· στον ελληνικό Ααα. ώστε καν-ΐς 
ξ.ερε γιατί δουλεύουμε, για μέσα η για εξω." Το 'αν έχουμε πληροφόρηση ή όχι, αυτό ^  « ν α ι ^
^  Ι ^ ο ^ τ ^ ^ ε Γ Ζ ς  και' ο!ι 300"λευτές Γ ^ Α  *
ροφόρησ-η. Κ α ι σας λεω οτι, ^  α  ίττ,,,,ι,γ., ί,ιουδτ,*Ζ ΙτΛ τκν Αίθουσα επιβεβαιώνει την ελλϋίψη ο ■-βεβαιώνει τηνενδιαφέροντος, ενδιιαφεροντος για μ*» οες πράξεις. Συνεπώς, ας μην προσπΟθυυμ, π ρ α ,μ .. βανή τώρα να τα συσκοτίσουμε.'  Αλλάξατε θέση Και αυτό ^

. . . .  ευθυνών. Διότι δεν μ)πορει κανένας να αλλαξ-ΐ ττ τοποθέτηση με την άλλη, χωρίς να ^λαμβοΝει και »υθύντ αυτού που διέπραξε εν τω μεταξύ. Π ρ  - .
οποίος πράγματι μέσα στο χώρο τηςλ . .- ..ί  ..Ί Γι·/·#

ϋυν,. Ι1*Ύ3 ύ ^. Λλ ν ,/ννν.» ιΠράγματι, έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση να καταθεσει την έκθεση αυτήν υπό τον όρο να το ζητήσει με απόφαση του το Κοινοβούλιο. Ζητήστε την εκθεση και θα^σας "^ οω20̂  με.. Δεν μπορώ να προσφέρω εκθεσεις που «=■ μ°υ ,ητ-.τ,,

κανό, επαρκή, υ "τγ “  ». ,νότητας έχει δημιουργησϊ'· ένα ευνοΐΑΟ κλίμα.Θέλω· ειχίσης να πληροφορήσω την Αίθουίσα ότι τνολικό κλίμα που υπάρχει στηνΕΤλάδα δεν είναι ιδιαιτέρως ευν,οικο και αυτό το ς ^ Θ α ^ ε λ α  να πω, κύριοι συνάδελφοι, ^  « ς «  Νέας Δημοκρατίας. Ηταν απο .ο 1· _ Γ βαδίζουν στην'ένταξη. Ποια προπαρασκευη « Μ *  τΐ/νικίον υπηρεσιών και των. προγραμμάτων και τω ντων η Νέα Δημοκρατία, προκειμενου να * * * 1 - ^  , 1  \ -τ ά  την ένταξή μας στην κοινότητα, ΥπηρΕ Τερατώδες κομφούζιο που -φυσικά συνεχίστηκε και στις του Π Α Σ Ο Κ , παρά τις φιλότιμες προσπάθειες υπι ν,ών παραγόντων. Το. κομφούζιο αυτό είχε σαν αποπ, να έχουν Βιαφύγει ποσά, που θα ήταν «διαιτ.ρ ς  χ ναι Ι ό  το κοινωνικό ταμείο και απο τα αλλα διαρθ, ταμεία της κοινότητας.
Μ;



2ßö4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)KupiM συνάδελφοι, δεν μίπορειΐ να αγνοήσει κανένας τηιν X'pafjAKTiwttjTOf ·και η επανάληψη των κατηγοριών περί μονοπωλίων .δεν προσθέτει τίποτα. ΙΙολλές φορές ειχο-υμ,ε πει, οτι η; Ελλάδα. οιεν ¿ivat παρ5ίε!να από μονοπώλια. Εμείς είμαστε σύμφωνο: να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Υήο- 5ετω όμως οτι ν.α! σεις κάνετε την είκ/τίμηση ότι σ’ αστό το κα5,ε|στως ζοαμε και 5α ζοιύ|μΙε! για χρονnyjó διάστημα. Μέσα λοιπών σ αυτό το καλεστώς, είμαστε υποχρεωμένοι ολεποντας τον αντικειμενικό νόμο, που είναι ο νόμος της ολοκλήρωσης via Φούμε πώς 5« πορευτεί αυτός ο τόπος. ιΘελετε να γυρίσουμε σε μια αντιληψη εθνικού απομονωτισμού, Είναι καταστροφή. Αλλα από Ολη τη συζήτηση, όε προ,έκυψε ουσιαστική πρόταση. Και ουσιαστική πρόταση δεν είναι να αναζητούμε αδιάκοπα στους ξένους την ευθύνη για την ελληνική  ̂ καθυστέρηση, αλλά να δούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στο πλαίσιο αυτού του νέου διεθνούς καταμερισμού εργασίας, στον οποίο μετέχουμε ,μέσα στους κόλ- ¡πους της κοινότητας, να αξιοποιήσουυ.ε άλλους παράγοντες και να̂  δραστηριοποιήσουμε άλλους. Και εμείς τους δολοφονούμε όλους μει το κήρυγμα, ότι η ένταξη στους κόλπους της κοινότητας σημαίνει την πλήρη καταστροφή. Και το ,επαναλαμβανω· για άλλη μια φορά για τους συναδέλφους του Κ Κ Ε , κανουν λα5ος, διότι η πρόταση που διατυπώνεται και από εκείνη την πλευιριά, για ένα είδος ευρύτερης συμ- μαχιας αριστερών δυνάμεων 5 α σ/.οντάψει σ’ ένα 'θεμελιώδες πρόβλημα, όπως είναι αυτό, κάνουν λά5ος να νομίζουν ότι η άποψή τους 5α δικαιωθεί. Θέλετε να γυρίσουμε πίσω στη δασμοβίωτη ελληνική οικονομία; Αυτή είναι η άποψη ενός επαναστατικού κόμματος; 'Οτι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η οικονομία και η βιομηχανία στις συ5ήκες της εποχής μας επιβάλλοντας τους δασμούς; Και αντί να μπούμε στο πεδίο της ελεύ5ερης αγοράς, στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι via κινηθούμε, προσπαθώντας να δραιστηρωοποιήσουμε τους μηχανισμούς της ανάπιτυξης μετά από τη μικτή οικονομία, προς όφελος των εργαζομένων, εμείς κηρύσΙσουίμε δόγματα που ήσαν μιας άλλης εποχής;Δεν είναι δετική η συμπεριφορά αυτής της πλευράς σ’ 
ο,χι αφόρα το συνολικό μας πρόβλημα. Επαναλαμβάνω ότι οι τάσεις για ολοκλήρωση είναι αντικειμενικές, πραγματοποιούνται σε Ανατολή και Δύση.Και οι τάσεις αυτής της ολοκλήρωσης έχουν βεβαίως από εκ|εί και 'ύστερα ιηΐς δικές τους συνέπειες.;Η  Κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί αικολου- 5ωντας μια αντιφατική πολιτική υπονόμευσε τις δυνατότητες, πάγιων συμμοχιών μέσα στους κόλπους της Κοινότητας χωρίς τις οποίες συμμαχδες δεν είναι φυσικά δυνατόν συμφέροντα δικά μας να προαχόούν.Η5ελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότ' στην πρόιτα¡ση η οποία σήμερα παρουσιάζεται καιι για την οποία πολύ επαίριε- ται η Κυβέρνηση, διότι συνέδείσ® την πράξη με. εκείνη τη σύγκλιση των οικονομιών, φοβούμαι πάρα πολύ ότι από το σκέλος της .σύγκλισης των οικονομιών μένει, ένα ευχολόγιο.Κυριιε Τπουιργ'ε, υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα, ιυπάρ- χει μήπως κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, υπάρχουν μήπως κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που να μας λένε, ότι πράγματι αυτή η σύγκλιση των οικονομιών 5α πραγματοποιηθεί σε ένα ρριατ|ό χρονικό διάστημα,; Από είκεί και ύστερα υπάρχουν οι πραγματικοί φόβοι. 'Οχι οι φόβοι οι μεγεθυνόμενοι ή at καταστροφαλογικοιί, αλλά οι πραγματικοί φόβοι, ότι αν δεν παρ5ούν συγκεκριμένα μέτρα και δεν καιταρτιισ-δούν συγκεκριμένα προγράμματα και δεν υπάρξουν συγκεκριμένα χρο- νοδιαγρίάμματα, τότε ¡βεβαίως μέσα στους κόλπους αυιτής της ενιοποίηισης της πλήρους της Κοινής Αγοράς '5α βρεθούμε σε παρα πολύ μειονεκτική 5έση. Και αυτό είναι κάτι που η, Κυβέρνηση επρεπε τελείως ιδιαίτερα να το έχει υπογο,αμμίσε!!.(Επίσης 5α έπρεπε σε ό,τι αφορά τή» πολιτική συνεργα- 3ΐι®—για την οποία όπως 5α έχετε δει το κείμενο είναι πολύ προσεκτικό, μιλάει για προσπά5ειες οι οποίες 5α πρέπει

να καταβάλλονται κ.λπ.—5α έπρεπε) η ελληνική Κυβέρνηση via 'επ!ω.φ*ειλη5εί, δεδομένου ότι στην έκ5εση Σπινέλι υπήρχα» πολύ προωθημένες απόψεις, για να κ«τοχυρω5ούν τα 'Ελληνικά  ̂συμφέροντα με την έννοια της κατοχύρωσης των Ανατολικών συνόρων της Χώρας της.A Ρ Ι,ΣΤΟ Τ ΕΑ ,Η Σ I I AT Λ ΙΔ Η Σ . Τ·ην ψήοισε το Π Α- Σ Ο Κ  αυτή ;Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ ΥΡΚιΟ Σ. Δεν την ιεψήφισε.Δεν βρίσκουμε τίποτα τέτοιο ποιυ να υπάρχει στη σημερινή πράξη. Και όμως επαναλαμβάνω ότι στην έκ5εση Σπι- νέλι με δική μας πρόταση, ,εΐίχε προοδιορισδειί— ·με δική μας του Κ Κ Ε  teer.— ότι η έννοια των συνόρων περιλαμβάνει τα ε- ναιερια,  ̂τα 5«λά«πα και τα υποθαλάσσια που είναι η υφαλοκρηπίδα. Η  έκ5εση Σπιινέλι ήταν, πολύ προχωρημένη. Αποτελούσε ένα έγγριαφο, μία κατά,κτιηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η  Ελληνική Κυβέρνηση, γιατί δεν 5έλησε να ε- πω,φελη5εί και με την ευκαιρία των προτάσεων για την 5ιεσμοποίηση της πολιτικής ΐσυνιεργασίας να προω5ήσε,ι τη 5έση και στο σημείο ¡αυτό;Κύριοι συναοελφοι, υπαρχουν επίσης πλευρές τις οποίες 5α έπρεπε να τις δει κανένας. Πραγματικά η ελληνική εξω- τερική πολιτική δείχνει πολλές φορές μία πολυπραγμοσύνη η οποία υπερβαίνει τα όρια και η οποία" δημιουργεί δυσκολίες. Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος για το ότι πρέπει η φωνή της Ελλαδας να ακούγεται με τη. δική της ιδιαιτερότητα και να είναι οσοδήποτε οχληρή χρειάζεται, προκειμένου να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας. Δεν υπάρχει' απο την πλευρά μας κανενός είδους αμφισβήτηση. Και μπορώ να σας το πω —διότι δεν έχει καμία ,απολότως αξία να είναι κανένας στείρος και αντιπολιτευτικός—  ότι μία από τις σημαντικότερες στιγμές που έζησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις πιο φωτισμένες του στιγμές, ήταν όταν ο Πρω- ,5υπουργος της Ελλάδας ασκώντας τα κα5ήκοντα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, απηύ5υνε στο Κοινοβούλιο το λόγο. Ήταν ένας πλούσιος λόγος, γεμάτος από οράματα για το αύριο της Κοινότητας, όπου οι.ιδέες της ειρήνης, της σύγκλισης των οικονομιών, της 5έσης των εργαζόμενων και της ανάπτυξης με πλήρη απασχόληση, η πορεία προς μια Ευρώπη των λαών διαγράφονταν με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από όσες εγώ τουλάχιστον είχα παρακολου5ή- ,σει ως εκείνη τη στιγμή.Αλλά σας λέγω ότι υπήρξαν και. ατυχούς χαρακτήρα εμπλοκές όπως ήταν εκείνη η περιβόητη υπό5εση του Νότιό—Κορεατικού Τζ,άμπο, για το οποίο δεν υπήρχε καμία αμφιβολία βεβαίως για την ευ5ύνη των Αμερικανικών κατασκοπευτικών υπηρεσιών. Όπως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την ευ5ύνη της Σοβιετικής πλευράς. Διότι αν σας πω οτι σκοτώνω ένα σπουργίτι 5α 5‘εω.ρήσετε ότι κακώς το κάνω. Αν σας πιο ότι σκοτώνω ΤΟ σπουργίτια 5·α σας γεννη5εί κάποια υποψία. Αν σας πω ότι σκοτώνω 370 σπουρ- γιτια — για σπουργίτι® μιλάω—  βεβαίως 5α γεννη5εί μία ιακομη βαρύτερη σκέψη σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μου. Υπήρξε μία ευ5ύνη από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης. Και είμαι βέβα'ος ότι η Σοβιετική Ένωση σε κάποια στιγμή 5·α διευκρινίσει και το 5έμα αυτό. Υπήρχε κανένας λόγος via εμπλακεί η Ελλάδα εκείνη ακριβώς τη στινμή *και να πάρει μία 5έση η οποία ήταν τελείως ασαφής:Ημουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν γινόταν η συζήτηση στην πολιτική επιτροπή και ήταν δυσχερέστατη η 5εση του Έλληνα εκπροσώπου, προκειμένου να υποστηρίξει μία άποψη, η οποία ήταν βέβαιο ότι ούτε στη Σοβιετική Ένωση, εύρισκε ευήκοον ους.Θέλω να πιο. ότ; πολλές φορές μία πολυπραγμοσύνη. η οποία τάχατες εξυπηρετεί μία σκοπιμότητα στιγμιαία, δημιουργεί ατμόσφαιρα καχυποψίας, η οποία μακροπρόθεσμα δημιουργεί τις δυσχέρειες και τις εντάσεις στις σχέσεις στη» Κοινότητα..Θέλω να πω μ’ αυτό, ότι ο ρόλος μας μέσα στην Κοινό- .τητα είναι ιδιόμορφος ρόλος μιας χώρας μικρής, η οποία
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αξίωνε! να ακούγεται η φωνή της και να υψώνετε« το ανάστημά της. Είμαστε στην εποχή, ό—ου ο: μικροί θεωρητικά τουλάχιστον έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μεγάλους καί αυτό βεβαίως πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τον κανόνα, ότι όλοι είμαστε ίσοι, αλλά κάποιοι είναι περισσότερο ίσοι. Να ξέρουμε, δηλαδή και τα όροα μέσα στα οποία είνα; δυνατό να κινηθούμε.Ι1(στεύω, ότ! πολλά πράγματα μπορούσαν να έχουν γίνε; και πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, πολύ περισσότερο αν η ελληνική Κυβέρνηση, εγκαταλείποντας και τις σπουδαιοφανείς πρωτοβουλίες που πολλές φορές για εντυπωσιασμούς περισσότερο πραγματοποιεί και όχι για ένα ουσιαστικό έργο, προχωρούμε με άκρο ρεαλισμό αλλά και, με όραση στους ορίζοντες της ιστορίας δίνοντας τις ουσιαστικές μάχες για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων.Μέσα σ’ αυτή, λοιπόν, τη νέα πράξη θα δούμε ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, ο ρόλος της κοινωνικής και οικονομικής επιτροπής είναι αυξημένος, όπως αυξημένος είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν έσχατη η περί φρόνηση, την οποία έτρεφε η Κυβέρνηση για ο̂ ρόλο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και είναι πάρα πολύ θετικό, ότι από μια στιγμή και ύστερα αρχίζει να αναγνωρίζει αυτόν το ρόλο. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε περίπτωση, που ήλθε θέμα ελληνικής σημασίας ενώπιον της είτε για την Κύπρο επρόκειτο, -είτε για τα, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, διότι αντλεί τη δύναμή του από τους λαούς και διότι δε θέλει να αποξενώνεται από τους λαούς, ύψωσε μια φωνή θετική, ενθάρρυνσης των ελληνικών απόψεων. Ποιος σκάφτηκε να κάνει την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;Και επειδή όλοι μας έχουμε την ευαισθησία γύρω από τα εθνικά μας θέματα, σας πληροφορώ- ότι στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευκολότερα μπορεί κανένας να βρει την τουρκική προπαγάνδα -—-η Τουρκία δεν εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο—  παρά την υπεράσπιση της ελληνικής θέσης, μολονότι υπάρχουν 24 βουλευτές όλων των Πτερύγων της Βουλής, οι οποίοι στο θέμα αυτό αναμφισβήτητα εκπληρώνουν οι άνθρωποι στο ακέραιο το καθήκον τους και θα ήταν δυνατόν πολλαπλάσια να συνεισφέρουν, αν υπήρχε προς αυτήν την κατεύθυνση μία συγκεκριμένη έμπνευση.Υπάρχουν ίσως βελτιώσεις τον τελευταίο καιρό. Σύμφωνοι. Χάθηκε αυτός ο πάρα πολύς χρόνος και με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και με -ευθύνη βεβαίως του Π  Λ Σ Ο Κ .Μέσα στην καινούργια πράξη υπάρχουν πλευρές, που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, αλλά εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα, που να μας ¡βεβαιώνει ότι θα επιχείρησε! η διασπορά των κέντρων σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και ότι κατά συνέπεια δε θ-α παρακολουθούμε την προσπάθεια από απόσταση, στέλνοντας κάποιους επιστήμονες σε ερευνητικά κέντρα, αλλά θα δημιουρ- γηθούν ερευνητικά κέντρα και θα δημιουργηθούν και Οι αντίστοιχες βιομηχανικές υποδομές στην Ελλάδα για να μπορεί -και εδώ αυτόνομα να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή τεχνολογική προσπάθεια. Δε -βρήκα τίποτα, παρά το- γείγονός ότι έψα- ξα σ’ αυτόν τον εξαιρετικά κρίσιμο χώρο.Οπως, επίσης, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία από μια μεγάλη διάσκεψη των περιφερειών της Κοινότητας, στην οποία κλήθηκαν να εκπροσωπηθούν και οι ελληνικές περιφέρειες. Και αλίμονο! Ή λθε μια αντιπροσωπεία της ΚΕΙΔΚΕ —-διότι δεν υπάρχουν στνν ¡Ελλάδα περιφέρειες, το Π Α Σ Ο Κ  όπως είναι γνωστό αρ- νηθηκε και αυτήν την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσει στην αυτοδιοίκηση του τρίτου βαθμού, στην οργάνωση δηλαδή των περιφερειών—  τελείως ανέτοιμη, η ρποια δεν μπόρεσε τίποτα απολύτως να αρθρώσει έξω- από ελάχιστες περιπτώσεις, σε ένα ευρωπαϊκό ακροατήριο στο 'ϊποιο μπορούσε να υψώσει τη φωνή δ-ιεκδικώντας τα- δικαιώματα των ελληνικών περιφερειών.

Ή θελα, επίσης, να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το να επανέρχεται κανένας στο χιλιοειπωμένο «ΕΟΚ και Ν Α ΤΌ  το ίδιο συνδικάτο» είναι μία επανάληψη, η οπαία δ-εν προσθέτει τίποτα. Το παράδειγμα της Ιρλανδίας είναι αρκετό για να μας δείξει, ότι Ε Ο Κ  και Ν Α ΤΌ  δ-εν είναι το ίδιο συνδικάτο. Αλλά όποιος κάνει αφαίρεση- και ξεχνάει ότι η κύρια εξάρτηση της Χώρας μας είναι προς τις Η ίΠ Α , και ρτι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Κοινότητα μας παρέχει τη δυνατότητα να μετάσχο-υμε σε πρωτοβουλίες, οι οποίες (αδυνατίζουν τη σχέση εξάρτησης Ελλάδας— Η Π Α , αυτός κάνει θεμελιώδες λάθος στρατηγικής και θα έπρεπε να το «κεφθεί αυτό πάρα πολύ.Όταν ο Γκοιρμπατσ-ώφ κάνει το ευρωπαϊκό άνοιγμα, το "κάνει, -βεβαίως, με μία μεγάλη προοπτική -στρατηγική ειρήνης, βελτίωσης των σχέσεων με -την Ευρώπη, ενθάρρυνσης μιας πορείας προς τον 'αφοπλισμό-, προς τη δημιουργία απύραυλων ζωνών, πιρίος την νπερνίκηση των στρατηγικών προθέσεων των αμερ-ικανών. ο-ι ¡οποίες ¡αυτήν τη στιγμή εμφανίζονται με τα πιο επιθετικά σχέδια που είμαι το β Β Ι.Το να επανέρχεται, λοιπόν, κανείς αυτήν τη στιγμή, που βρισκόμαστε στις παραμονές της -έκρηξης ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα «τις Η Π Α  και «την Ευρώπη, ενός εμπορικού πολέμου, που -έχει τις πολιτιΙκές του προεκτάσεις και να μη βλέπουμε τις δυνατότητεςΙ τις οποίες αυτό δημιουργέ: για την -ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, της ευρωπαϊκής αστυνομίας, και μετά στα όρια της ευρωπαϊκής αυτονομίας, "της ενίσχυσης της ιδιαίτερης σχέσης της Ελλάδας και της ελληνικής -ανεξαρτησίας, -αυτό βεβαίως είναι μία επάνοδος σε ένα τροπάριο το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν προσφέρει τίποτα. Είμαστε υποχρεωμένοι να πορευτούμε- μέσα «τις συνθήκες της -εποχής μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε με -αισιοδοξία ότι -αυτό πομ ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν είναι μόνο -η πλευρά των ισχυρών οικονομικών κύκλων, των μονοπωλίων, των πολυεθνικών εταιρειών, που, βεβαίως, εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου ¡κεφαλαίου, αλλά απ ότην- άλλη πλευρά υπάρχει η τεράστια δεξαμενή των εργαζόμενων των λαών της Κοινότητας που -είναι 250- 300 εκατ. άνθρωποι. Απέναντι σ’ αυτούς, εμείς θα σταθούμε με αισιοδοξία ή με απαισιοδοξία; Απέναντι σ’ αυτούς, εμείς πρατειίνοφε να σταθούμε με αισιοδοξία, γιια ν-α κοιτάξουμε, πώς θα πολλαπλασιάσουμε τι ςσχέσεις μας, δίνοντας ο κά- θΐε λαός τη μάχη στο δ-ιικό του χώρο, γιία να μπορέσει να πρ-ο- αχθιεί η συνολική ιδέα της -ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε μία κατεύθυνση -αυτόνομη και προοδευτική, σει μία κατεύθυνση της Ευρώπης των πολιτών και της -Ευρώπης των εργαζομένων.-Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να- είμαστε -αρνητικοί. Εμείς θα την ψηφίσουμε- την πράξη, συνεπέστατοι στην τοποθέτησή μας μέχρι τώρα. Υποθέτω- ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο δεν χρειάστηκε να μεταβάλε καθόλου τη θΙέση του και ταυ οποίου η κριτική, η οποία ασκήθηκε σε όλες τις φάσεις,, η -εποικοδομητική ταυ συνεισφορά, δεν είναι δυνατόν, παρά σε κάποια στιγμή ν-α εκτιμηθεί από το Λαό μας.Θα ήθελα -μόνο ν-α πω ότι, κύριοι συνάδελφοι, το συμπέρασμα «το -οποίο πριέπε-ι να κ-αταλήξο-υμε- είναι: Ότι-, βεβαίως, η Κοινότητα δεν αποτελεί ένα ταμείο από το οποίο εισπράττουμε.Ο  κ. Υπουργός κατέληΐξε την ομιλία ταυ, η οποία ήπιαν σι πολλά σημεία πολύ θετική—-βεβαίως, -είχε κάποιους το νους υπερβολικούς, δεν ήταν δυνατό να περιμένουμε ατό τη Υπουργό ήτΙι θ-α έκανε την αυτοκριτική του Π Α Σ Ο Κ  γι< μία -στάση η οποίαι πέρασε από τέτοιες μεταμορφώσεις τη Χρυσαλλίδας, ώσπου να καταλήξει στο- σημερινό— ο Υπουρ γό-ς κατέληξε με την πρόβλεψη ότι θα μπορέσει-και θ-α θε λήσει η Ελλάδα- να αξιοπσιήισει όλες τις δυνατότητες. Εγ< το εύχομαι, κύρ-ιε1 Υπουργέ, αλλά γι’ αυτό θ-α ήταν ανάγκ· να -ήταν παρούσα όλη η Βουλή και θα έπρεπε και πιο μήνυ μα ν-α μεταφερθεί στον ελληνικό Λαό και θα έπρεπε να ε ξ-ηγηθοών και οι ιδιαίτερες διατάξεις οι οποίες πραωθ-ο-ό



SfifA ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)σιμφήχΛα των εργαζομένων, ,και δμ έπρεπε και να αναλη- ÿiSoüiv am ελληνιιικής πλευράς ηφωτοόοολίες, ώττ$ι, μέσοι σε TWW? " V  "'ά ξη . την w í j  σήμερα και εμείς δα επι,κυρώ- iOviV.¿ μ- -όy y ύφο μας. va να τοχup ωνοντα ; κι*', va προ.άγοντα: σφφφροντα των̂  εργαζομένων της Ευρώπης. Αν τα δεν έγιναν. Είναι: χαμένες ευκαΊμίες.Νομίζω, όμως, ότι μηριοστώ μας είναι ένα μεγάλο στάδιο. Η  Ευρώπη -είναι υποχρεωμένη να προχωρήσοι. Και δεν δα είναι η τελευταία πράξη αυτή την οπαίοι σήμερα επικυρώνουμε· Θα υπάρξουν χαι άλλες. Καιι για τις επόμενες, ας 2ηΓ μιομργησοιυμε από τώιρα τις πριοϋποδέσεις, ώστε να είναι επιτυχέστερες won επαρκεστερες won γιία via καλύψουν τα ελληι- νιοοά συμφέροντα Moot για να ανοίξομν το δρόμο σε μια Ευρώπη αυτόνομη, ειρηνική Ευρώπη των εργαζομένων.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ο %. Δήμας έχει το λόγο.Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  ΔΗΜΑΣ;. Λργω του προ.χωρνμιένου της ώ- ρας δ̂α πριθσπαιδησ.ω· νια περιορίσω καιι να προσαρμόσω την Ομιλία μου στα μειωμενια χρονικά όρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούύλιο; στις 1 δ.9.83, τόνισε την επιτακτική ανια,γκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. ΤΙόνι- σε^την επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Πόνισε τότε ότι τα πολιτικιά, οικονομικά και κοι- '“>ν προοληματα της Ευρωπαϊκής! Κοινότητας δεν δικαιολογούν την καδοστέρηση της ενοποίησης, αλλά αποτελούν κίνητρα για την επιτάχυνσή της. Η πρόταση του Κωνσταντίνου .Καραμανλή που βλεπει την πολιτική ένωση της Ευρώπης σαν ιστορική αναγκαιότητα και ζητε? να προηγηδεί η πολιτιίκη ένωση της οικονομικής, σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι «τα ροι πρέπει να προχωρήσουν στο μει'ζον που είναι η πολιτική ένωση, πεπεισμένοι ότι έτσι δα αντιμετωπίσουν ευ- κολό.bp.a ·- α ελασσόνα, που είναι οι διάφορες επι,μέρους ο κονομι-κές αξιώίσε'ς ή ιδιαιτερότητες των κρατών ’ μελών. Κάτω α,πο αυτό το. πρίσμα η ένωση καδοστά όλα τα άλλα προβλήματα·—εδνικά και μη—  εσωτερικά δέματα της ευρωπαϊκής συμπολιτείας. Αναμφισβήτητα ηι πρόταση Καραμανλή σχεδόν επαναστατική στιςι διαστάσεις της εμπνέετα; ταυτόχρονα από έντονο πολιτικό ρεαλισμό, θα έδινε δηλαδή λύσεις στα επιμερους προβλήματα που διεν μπορούν να λυ- δο.ν στ« στενά εδνικά πλαίΙσια. της κάδε μιας χώρας, αλλά_ Τ f , ' Ί» ..... Γ = Λ γΗ  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, όπως τονίσδηκε, είναι ηι στα ευρύτερα δεσμικά πλαίσια μιας ενωμένης Επρώ'τη ουσιαστική τροποποίηση της Σμνδήκης τηις Ρώμης “ |  του 1957. Αν και οι διατάξεις της Βεν υλοποιούν την· ευρωπαϊκή ένωση, Μαι γι’ αυτό πολλοί τιις κατέκριναν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις χαρακτήρισε: ως μη ικανοποιητικές1 στο σύνολο της, εν τούτοις δεν μπορεί να αμφισβητηδιεί, ότι η αποδοχή 'τους αποτελεί εναι μεγάλο ποιοτικό βήμα προς το στοίχο της .οικονομικής· και πολιτικής ένωσης τηις Είυρώ- πης.•Πρώτα, γιατί επικυρώνεται ελεύθερα και δημοκρατικά απίο τα Κοινοβούλια των 1ί2 χωρών τηις S Ü K  που προέρχονται -από όλες τις ιδεολογικές και πολιτικές παρατάξεις.Υστερα, γιατί αυτή η ίδια η Πράξη, ενώ προχωρεί σε μία σημαντική ·αναδ'!αρδρωση ιτιών δεσμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ̂ δοατηρεχ την ισορροπία οινάμεσα στους κ.οινούς ευρωπαϊκούς στοχαυς και τις ειδνικές αναγκαιότητες και συγχρόνως κατοχυρώνει! και ισχυροποιεί τις κοινοτικές κατακτήσεις Wait προεκτείνει τα; δετικά τους αποτελέσματα.Η  Ευρωπαϊκή Κοινότητα στη σημερινή της μορφή .απο- ιτίελ̂ εΐι ηοη ενα πλαίσιο οικονομικής, νομισματικής και πολίτικης συνεργασίας που έχει επιτρέψε* ένα σχετικά υψηλό βαιδίμιο σύγκλισης ικαι ενσωμάτωσης τ|ων οικονομιών των χω- ρων που την αποτελούν. Οι δεωρητιικοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής χαραικτηρ.ιζαυν τη σημερονή δομή της Κοινότητας ως̂  ενια «πολιτικό σύστημα οπό διαμόρφωση.». Ο: πρώτοι πράγματι αρχιτέκτονες του κοινοτικού συστήματος είχαν υποδέσει̂  ότι ο δρόμος προς την πολιτική ένωση της Ευρώπης περνιαειι orno την οικονομική συσσωμάτωση και όταν •Λύτη ξεπερασε·! ενα συγκεκριμένο σημειιο «μη επιστροφής», οδηγεί αυτόματα στην πολιτίικήι ενοποίησηΗ  έυρωπίαϊκή ιστορία των 30 τελευταίων ετών .απέδειξε, οτι η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να προχωρήσει πσυ- νήδως pfe τρόπο άνισο κατά τομείς—και έχει προχωρήσει πράγματι σημαντιικα. Ομως η καδολιΙκή ενοποίηση απαττει; ποιοτικά διαφορετικές διαδικασίες για την εκδήλωση της πολίτικης 'βούλησης και την εκτέλεση τω·ν πολιτικών αποφάσεων που δα καλύπτουν και τον οικονομικό τομέα και τις εξωτεριικες σχεσετς και το νιομιισ|ματικό πεδίο. Συγχρ.άνως η διιεδνής οικοδομική συγκυρία τονίζει με τρόπο δραματικό: την ανιαγκαιοτητα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αποκτήσει το συντομότερο αυτούς τους μηχανισμούς, ώστε να οινταποκριδει αποτελεσματικά στις παρούσες συνδήκες του διεδνους (ανταγωνισμού και στην υπαρξιακή πρόκληση για την ανιαδίιαίρδρωση του βιομηχανιικού της δυναμικού με την1 'αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που ανάμεσα στους ηγέτες της Ευρώπης έχει πράγματι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή δέση, στην πολίτικη και φιλοσοφική· του ενατένιση των ευρωπαϊκών πραγμάτων, όπως α.ρδρωδηκε στον ιστορικό του λόγο στο

<Μ. · . ' , .......  ", » = ■” «---- η  —υα εοινε ακόμα στους Ευρωπαίους την εύκαιρα να δημιουο-γήσουν γρήγορα ένα νιέο και σημαντικνό οικοδόμημα παγκόσμιας σημασίας.Η  Εναία Ευρωπαϊκή Π ράξη λοιπόν δεν ανταποκρίνεται-ληρω ς στις προσδοκάες για ευρωπαϊκή ένωσης εν τούτοις κανοριήειι μια νεα περίοδο στη ζωή της Κοινότητας η οποία .•ρίπε! να στεφδε με επιτυχία. Πρέπει μετά από αξιολόγηση των Οιατάξεων της ενιαίας πράξεως και ανάλυση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, με σκοπιό τη βελτίωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, να συνεχιιστεί ο αιγώνας για την πραγματοποίηση της ευρωπαϊκής ένωσης.Στα 30 και πλέον χρονιά της ιστορίας της η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πέρασε από πολλές δύσκολες καμπές και συχνά •υπό σοβαρές κρίσεις. Δεν ήταν λίγες ο: περιπτώσεις, 'που οσ.ο·!ι δεν είχαν πεισδέί για την ιστορική της αιΐαιγκαιάτητα, δ»ωρουσαν το μέλλον της πολύ βραχύ ή την αιποσύνδίεσή της επ κείμενη. Ακόμα και ο ν,. ΓΙ απανδρέου,· όπως πολύ1 σω- ■ στα ο κ. IIεσμαζόγλου επεσήμανε προηγουμένως, εδώ και Λί'ι'-? μ*Ρ«5 στη συζήτηση του προϋπολογιισμού. δεώ,ρησε μια απαισιόιδοξη  ̂ηρήβλεψη ως πιδανή. Πολλές φορές δ'ιατυπώ- νηκε^η αντίληψη, οτι οι δεσμικοί μηχανισμοί της Κοινότη- τιαις έχουν  ̂ ξειπεριαστεί από τις οικονομικές καιι1 κοινωνικές ; πραγματικότητες της εποχής μας, κα,ι ότι μόνο μία ϊαδειά δβσμρκη μ,εταρ.ρυύιμιση δα ήταν δυνατό να βελτιώσει τκν κο ι νο τ ιΐκή α π ο τελεσμ ατ ικ. ότητα.Αλλοι, εν τούτοις υποστηρίζουν με ισχυρά επίσης επιχειρήματα. ότι το δεσμικό κοινοτική σύστημα βασίζεται σε' μία τόσε σοφή αρχιτεκτονική,, ώστε οι αδυναμίες, οι καδυστερή- 
σδι». ,Μ  μ$·Ρ'·κιές φορές η αναποτελεσματικότητα της EOjK οφείλεται περισσότερο στη οιιαστρεβλωση των αρχικών κανό- 
ιω). Ιΐραγματικος εκσυγχροινισμος δεν μπορεί να εόναι άλλος ισχυρίζονται αυτοί—  απο την επιστροφή, στην αυστηρή εοαρμογή των ιδρυτικών συνδηκών., Μία άλλη κατηγορ’α υποστηρίζει, ότι οι αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντικατοπτρίζουν την έλλειψη πο- λί .υυης ΐουλησεως των μελών της. που δεν είναι έτοιμα να νυσ'άσουν, έστω και πολύ βραχυπρόδεσμα και δευτερεύοντα συμφέροντα, εν ονόματι των ιμαικ,ρΌπριόδεσμων κοινοτικών στόχων. όσο μεγάλη σημασία και να αποδίδουν στους στόκους αυτούς.Κάδε μια απο αυτές τις υποδέσεις περιέχει ένα ποσοστό αλήδειας. Στην πραγματικότητα, όμως, καμιά από τις κρί- αεις που περασε ως τώρα η Κοινότητα δεν οδήγησε στην αποσύνδεσή της. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική της αναγκαιότητα, είν<» βαδύτερη από τις συγκυριακές αντιξοότητες. · καδώς και ότι τα συμφέροντα που ενώνουν τα μέλη της είναι πολύ ισχυρότερα και μιο.ιμότερα από τις αντιδιέσεις που



ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΉ ΝΑ' —  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987μπορεί· να δημιουργήσει η κοινοτική συμβίωση. Αυτό εξ άλλου ΐΛτογ,ραιμΙμιδζ/ει μιε έντονο τρόπο η υπό κύρωση, Ενιαία Ευρωπαϊκή Ιΐράξη.ΙΙ'έραν όμως αχό .αυτό το αυτονόητο δεδομένο·. είναι ^  πωσιακό το Υεγο-ός ότι όλες οι διομαρτυριες, οι οιεκοικη- σεις, ον μεμψιμοιρίες που αναφέρονται στην ΕΟ Κ , υεν „η, καταλογίζουν την υπερβολική της δύναμη. τ̂ηρ> δραστηριοτη- τα και την αποτελέσματι,κάτητά της, αλλά ακιριαως το ο,τι δεν είναι αρκετά ισχυρή η το ά·τ«. αχο^δει λιγότερο αχ ο.τι η κάθε χώρα μέλος ή κάθε Ευρωπαίος πολίτης εύλογα ναπερίμεν αν αϊτό αυτή.Όλοι ζητοόν. δηλαδή «περισσότερη Κοινότητα» και όχι λιγότερη. αποτελεσματικότερη και όχι χαλαρότερη, υχορο τερη και όχι ασθενέστερη.
Τ ο  κοινό αυτό ενδιαφέρον των πολιτικών 'δυνάμεων γεα το μέλλον της ΕΟΚ έχει φυσικά την ερμηνεία του γιατ: ^ Κοινότητα έχει επιΐδείξει, ότι είναι, σε θέση να λειτουργ,· θετικά για όλα τα μέλη της και να δημιουργήσει η να, προωθήσει μία ισχυρή δυναμική αναπτίυξεως. πολύ αποτ./.εσμα- τοοότερη αχό 6.τι *άθε μέλος της χωριστά θα ήταν σc θο- 

ση να κάνει. Η  Κοινότητα παραμένει σήμερα το μονο υπαρκτό και το μόνο δον ατό πλαίσιο, μέσα αχό· το οκοιο ουρωπα.̂  κές χώρες μπορούν να επιδιώξουν περισσότερη συμμέτοχη τους στο διεθνή, οικονομικό στίβο.•Είναι παρήγορο — το επιβεβαιώσει απόψε ο κ. 1 χουργος—  ότ, αυτό έγινε αντιληπτό, έστω και καθ,ύστερημενα απο την ΚΙυβέονηση του Π Α Σ Ο Κ . Μόνο έτσι θα μχορε·-η Χωρά μαςδυναμικότερα και αποτελεσματικότερα να διεκδικει τη  ̂ ,της, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή στρατηγική. άλλα κυριω, στηχάραξή της. Το Λέιμα, επομένως. δΙεν είναι σκληρότερη η χαρυςη ,<,· υ , _____  χ , — , 0ία λ α κ ^ Ρ;  πολιτική απέναντι στην Ε Ο Κ . κ ΙΙεσμαζάγλου. από τους πρωτεργμτίες της αυνβ«βως της Ελλάδος με την ΕΟ Κ , έχει, πει—  σαφής ουναμκκή και ισότιμη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, με ξεκαθαρισμένες και τις επιδιώξεις μας. και τη διαπραγματευτική μας τακτικό και τους στόχους μας. Γ ι’ αυτό «περισσότερη Κοινότητα», για την Ελλάδα, σημαίνει περισσότερες δυνατότητες  ̂ να α- ξιοποιήςουμε τις εθνικές μας εχιλογες, μέσα απο ενα σύστημα· που πολλαπλασιάζει την ισχύ .μας και μαΐ,ι αε -ται ρους που ενισχύουν τη δική μας θέση, σ̂το οιε \η οικουομ.̂  κό ανταγωνισμό. (Χειροκροτήματα απο την ,τερυ, - ιϊί. Νέας Δημοκράτες).Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.ΙΙΡ Ο Ε Δ Ρ Β Τ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Μη Βιάζεστε. κύριε (Κάππο.Ο  κ. Αρσένης. Απών, διαγράφεται.Δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος να πρω',τολσγήΐσει επί της αρχής του σχεδίου νόμου.
Ο  κ. Κάππος έχει το, λόγο για ν.α δευτερολογήσει.Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π  Α Τ Α  ΙΔ Η Σ . Μέχρι πρωίας θα πά-

Ηα εώαι, λοιπός λυπηρό, το Προεδρείο να προχωρήσει 
5 5  ψηφοφοοία με 10' βουλευτές για ένα τόσο σοβαρο ζητημα. 
Ά λλω στε' από το Σύνταγμα προκύπτει, ότι όταν πρόκειται 
ν .*  μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων οργίανων του ελ
ληνικού Κράτους σε διεθνείς οργανισμούς χρειάζεται^ τα 
ΐ}/5 Το είπαμε, το επαναλαμβάνουμε, και θα θεωρήσουμε 
πραξικοπηματική οπο-ιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση.^

' Κύριοι βουλευτές,, ο κ. Υπουργός με την ομιλία του δεν 
αναίρεσε ούτε κατά ένα γιώτα τα συΐμπίεράσματα μας. οτι 
πε,οιορίζεται με την πράξη αυτή αποφασιστικά η εθνική ανε- 
£αοτησία και η λαϊκή κυριαρχία και η δυνατότητα αυτοδύ
ναμης αυτοτελούς οποιοσδήποτε μορφής, «νάπτοξη της Χω - 
ρ.ας πε ο ¡ορίζεται η δυνατότητα εθνικού προγραμματισμού, 
δυναμώνει 'ο μιλιταρισμός, η στρατιωίτικοποίηση της Ε Ω Κ
υ,έσα στα πλαίσια του Ν Α Τ Ο . /
"  Βεβαίως ο κ. Κυρκος, αφού μας έβγαλε το λογο του απο

χώρησε, μίλησε ότι είναι στείρα η πολίτικη του ΚΙΚΚ με 
όσα αναφέραμε. Δηλαδή δεν είναι στίειίρ,α και «ναι δημιουρ- 
γιική η απεμπόΙλψη της εθνικής ανεξαρτησίας και η «ι«μπο- 
ληση της λαϊκής κυριαρχίας, η στρατιωτικό,ποίηση της ΕΙήΚ, 
η αδυναμία επεξεργασίας και εφαρμογής οποιουδηποτε προ
γράμματος της εθνικής οικονομίας.. Αυτό πραγματικά κάνει 
εντύπωση όσον αφορά1 αυτά που είπε ο κ. Κυρκος.

Ο  κ. Υπουργός μας 'είπε και γι,α τα ,ανθρώπινα δικαιώ
ματα. Βεβαίως θα ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε γ ι α  τ α  ανθρώ
πινα δικαιώματα και θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσουμε, αλ
λ ά  δεν είναι αυτή η ώρα. ( ν

Εκείνο που θα θέλαμε να θυμίσουμε εμείς στον κ. 1 πουρ- 
'νό  είναι τι γίνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας με τα κελιά του λευκού θαν,ατυυ, τι γίνεται 
στη Βόρειο Ιρλανδία που διεκδικεί τηγ ανεξαρτησία της και 
σαπίζουν οι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές. Κ α ι, απο κε- 
και πέρια, είναι βέβαιο ότι η ΕΟ ]Κ  άεροριζει ν φ  ομαλή πο
λιτικό ανάπτυξη της Χώ ρας. Είναι γνωστό οτι η η«*δ® 7 « -  
'αναπτύσσεται ανισόμετρ'α σε σχέση με τις, άλλες. Είναι γνω- 
και πέρα, είναι, ότι η ΙΕΟ Κ  περισρΛεΙ* Την * ι« λ η  πο
λιτική'ανάπτυξη τηΐς Χώρασ. Είναι -,ω στο «τ·. η κάθε, χω?α 
,ααζί και η Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι θα μπουν τέτοιοι φρα.γ 
,μοΓ και τέτοια δεσμά για να μην προχωρήσει η ομαλή πολι
τική ε ξ έ λ ιξ η  στη Χώρα μας. Βεβαίως αυτό δε σημαινεμ σε 
καμιά περίπτωση, ότι μπορεί να, σταματήσει η ιστο,ρ·ια. ϊ,ιναι 
γνωστό ότι και σΤα Ιράν σι Αμερικανοί είχαν πολυπλοκάμου, 
δεσμούς και δεσμά επιβάλλει στο λαό του 1 ? «  κα. οαως ο 
λαός αποτίναξε αυόά τα δεσμά και αυτ'ο το ,υγο. άλλο πια 
ήταν η ε ξέ λ ιξη , που οφείλεται σε συγκεκριμένους λογους 

Βεβαίως μας είπαν ότι, υπάρχει διαφοροποίηση  ̂ της π°’^™  ^  Ϊ . . Ά β .πΛ ™  3 ;
5 * - · . · « « “ ^  χ λ ϊ λ Γ ϊ .

- -  Γα λλία ς και της Ιταλίας. Ακόμα οι ευρωπυοαυλοι -

με;
11 Ρ Ο Ε ΙΔ Ρ ίΕ Υ Ω Ν  (Παναγιώ της Ν . Κρητικός). Π αρα

καλώ.

της Ιίαλλιας και ^  γ μ α Κ  β3ίσκο-βρίσκοντ,ασε άλλίες χώρες. Στις χώρες ^της ΕΟ Κ  δο̂ σκονται. Επομένως, έχει περιορισμένη σηχασια καιντιαι, ιι/λ̂ * » γ ι, . ττ / 
μα της διαφοροποίησης της Β Ο Κ  σε σγεση μ » .τ ...  X.-. -  ΛινΤ,ήί οι. δίεσυκοϊ και τα δεσμάε τις Η Π  Α . Και

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ .  Είναι λυπηρά, κύριε 
ΙΓαυλίδη, ένα. τόσο σοβαρό ζητημα. που θα̂  εχιΐ σο^αρ-ς 
αρνητικές συνέπειες, κατοβ τη Ρ'.κη; μ,ας εκτίμηση, γ.α το» 
ελληνικό Λαό και το μέλλον του, να συζητιέται αυτήν την 
ώρα και πολύ περισσότερο να ψηφιστεί απο 10 βουλευτές.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ Ι Ι Δ Η Σ . Θέλω το λόγο, κύριε 
II  ρόεί,ρε, να. απαντήσου στον κ. Καππο.

- I. * ' ,

κ .  » Λ  «  * * »  « ι  «  Υ “ ? “ ’ , Κ Γ Χ· ί £ Γ .  Η Π Α . ■’ Τ * · "
ώ β * ”  * ”  ”

ριαρχούν στο χώρο τ η ς_Ε Ο Ι

11Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώ της Ν . Κρητικός). Π αρα
καλώ.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ .  Στο τέλος, κύριε Π αυ
λίδη, θα π,άοετε το λόγο.

* θ Τ τ Ζ ^  αρνήθήκε ότι η ενοποίηρη ^  

νεται με ειδική πλειοψηφώ και οτι 'χ02:τ, ^ ς πρ0μή-
φέροντα. Θ,α ρωΤούσατμε, τι ^ ' ετ3“ 1 , -^;ν3(, δυνατή μέσα
θείες. Ε ^ ί ς  φ ύ σ α τ ε  Τ °  Ε ν ο π ο ί η σ η  των
στα πλαίσια της νέας συμφ _ ? Υ  ̂ τυΒ,Π τα> εθνικου
κρατικών πρβμιηθίειων; Είναι « «  η> · ιτ0 δικαστή-
οργανισμού φάρμακων, οτιαν μας π , 0 Κ  Βε·
ρίο, διότι δήθεν παραβιάζουμε τη συμφωνία τη ,
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Ό2ΐω^ U2T είπωδηΧε Οτι υπάρχουν δυνατότητες καί για. aVa- β^λές κ.λσr. Eat μ.: το Φ .Π .Λ . είχαμε αναβολές. Και είναι γνωστή ~ota s'.va; η κατάσταση στην αγορά και xota είναι τνα προβλήματα που θημιουργ(η|σε ο. φόρος που μ.ας εστίΐ'&λαςΓ&’η1- κε ουσιαστικοί απΟ τηιν BCXK,. ΕΟώ ειπώδηκε και. για τα j/ρηματα που παίρνουμε. είμαστε τρόφιμοι ουσιαστικά των ταμείων της HOE-Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π ΑΥΛΙΔΗ ® . Οικύτροφοι(;)Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο ®  K¡A|Π ΙΤΟΣ. Ακούω απ’ όλους σας οτι παίρνουμε, κοτυουμε, φτιάχνουμε, Καλά και ο Ιούδας, δα /,εγαμε. οτι πήρε λεφτ.α. ιεπεται ότι δικαιώνεται και ηι πράξη του;Ε5π)εϋ&η ο κ. Υπουργός αμφισβήτησε, νομίζω έτι ο κ. Βαι- τσος και ο κ. Γιαννίτσης σ’ ένα συνέδριο, σ’ ένα φόρουμ, «για την εξοβο από την κρίση και το σοσιαλισμό», αυτό που ανεψερα και προηγούμενα συγκεκριμένα και αναφέρεται αυτό στον Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο  στις 10 Δεκεμβρίου 1086. ■ ■ - .θ' κ. Γιαννίτσης υπολόγισε ότι αν τα 4 πρώτα χρόνια της ένταξης το ποσοστό των εισαγωγών από την ΕΟ Κ  στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών ειχίει παραμείνε: σταθερό σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο', το συναλλαγματικό ό- 

φελνΟς 6 α ήταν 2.0 δις δολαριία. ενα ποσο που αντιπροσωπεύει το 110*7έ> των κα-υαρων εισπράξεων από την Ε Ο Κ
r ΑΓενει ανοικτο ίο δείμα της συζήτησης στην τηλεόραση έστω και μετά την ψήφιση. Να γίνει συζήτηση στην τηλεόραση. να ενημερωίίίειί ο ελληνικός Λαός περί τίνος πρόκειται, γιατί φοβάστε την τηλεόραση, γιατί φοβάστε την ενημέρωση στον ελληνικό Λαό.Τ ; φοβάστε, ^ιότι έχουν περάσει 20— 25 μέρες από τότε που έγινε η πρόταση και έπρεπε να έχετΙε απαντήσει 'δετικά. ̂ Τέλος, ο κ. Παυλίδης είπε, ότιι μόνο το Κομμουνιστικό Κοααα εχει αυτές τις δεσεις. Δεν εισαστε καλά πληιοοφορη- μεν.01. δε γνωρίζβ-ήε τ̂ις -δέσεις του Πορτογαλικού Κομουνιστικού Κόμματος. όπως δε γνωρίΐζιετε τις.δέσεις του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματός. του Γερμανικού, του Δανικού κ.λπ. Επομένως. εισαστε κακώς πληροΦορηιμένοι. Αλλά και αν ήταν μόνο το .ΗΚΕ, όταν πρόκειται για' τέτοιες επα- χ-δε'ΐς και καταδλιπτικές συμφωνίες ασύμφορες γ·α το Ααόι. δεν ήταν δυνατόν να μην επιμειίνειΐ και να μην υποστηρίξει τη -δέση του. Και είναι βέβαιο, ότι στο μέλλον δα δικαιωδεί για τις -δέσεις αυτές.Κύοιοι βουλευτές, τελε’ώνουμε επιμένοντας ότι για να 6η- φισ-δει η συμφωνία αυτή, για να μη γίνει ποαξικοπηματική ενέργεια, χρειάζονται 480 βόυΐλίευτές να 6κτίσουν και να γίνει ονομαΐστιΐκή ψηφοφορία, όπως άλλωστε έγινε και για την ένταξη της Χώρας στ'ην FJOjK που και εκεί “φυτικά μεταφέρονταν αρμοιοτητες των εδνικών οογάνων σε υπερε-δν κά όργανα. τ-0 ίδιο^γίνεται και τώρα, διότι μεταφέροντα· περυ- σοτε ρ - ς αρμόδιοτη;τ!ες των εδν ικων οργάνων, περνάνε1 στα υπερε-δν·κάί όργανα της EOJK και κατά συνέπεια πρέπει να εςασφαλιστεί η ψήφιση από 18Ό βουλευτές τουλάχιστον.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω ®  ( Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ο κ. Κόρακας έχει το λόγο.Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  ΚΟΡΑΚΑ®:. ,Ν* μιλήσει πρώτα ο κ. Υπουργός.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε 4 ΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Υπάρχουν ακόμα ομιλητές. Είχε τ|ην εντύπωση ο κ. Υπουργός υπο- δειτιω. άτι τελείωνε η συζήτηση, αλλά έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον κα-, σεις και α κ. Παυλίδης.Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  ΚΟΡΑΚΑ® . Ας ακούσουμε πρώτα τον κ. Υ πουργό.Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ ΠΑ1Γ]ΚΑΛΟ® (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Ε. όχι. κύριε συνάδελφε.

__________________________ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ (Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε ΙΑ )Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω ®  ( Παναγιώτης Ν , Κρητικός). Κύριε Κόρακα, σεις δε δα κρίνετε πότε -δα μιλήσει ο κ. Υπουργός Θα μιλήσει όποτε εκείνος νομίζει. Θέλετε το λόγο, ή να πρ^¡χωρήσω στη διαγραφή; Εάν δέλετε το λόγο, έχετε το λόγο 
οριιστιε. 1 1 ’, Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η ® . Εγώ ζήτησα το λόγο, κυρ« Πρόεδρε, επί προσωπικού δέματος.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω ®  (Παναγιώτης Ν . Κρητικές). Εγώ νόμιζα ότι τον ζητήσατε για να μιλήσετε επί της ουσίας.Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η ®  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ . Ό χι κύ?1ε Π.ρεόδρε, αλλά για προσωπικό δέμα.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Παναγιώτης Ν;. Κρητικός). Ορίστε, κύριε Παυλίδη, έχετε το -λόγο.f ΣΙΤΡΑΤΗ®; Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Δεν υπάρχει προσωπικό •δέμα, κύριε Π  αΐυΐλίδη.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (I Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Το ,Προεδρείο δε διεπιστωσε προσωπικό δέμα, και σεις πιστεύω ότιι το αντελήφδητε, γιατί ν κ. Κάππος απέδωσε την ευδύνη στο Προεδρείο. Μ η δημιουργείτε δίέμα.Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η ®  Π Α Υ Λ ΙΔ Η ® . Μισό λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε. Όταν έκαμα την παρατήρηση ότι τώρα αλλάζει η τακτική της συζητήσεως αν,εφέρδην σ’ εσάς και όχι στον κ. Κάππο. Βεβαίως να δίευτερολογήσεΊ ο κ. Κάππος, ,ό στ ου ς δευτερολόγησε και εξήντλησε το πάδος του προς Κέρκον, ’Π  αγκαλον και τους υπολοίπους.Αλλά δα παρίακαλούσα να γίνει σαφές ότι είχα την εντύπωση. όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι η συζήτηση δά σταματούσε εδώ ε:φ’ όσον ακούστηκαν όλες οι πλευρές:.Το δεοτίειρο που δέλω να. δίξω είναι τούτο διότι πάλι προς ειμιε ανεφιέρδη ο κ. Κάππος. Είπα ότι τα ΒΚΙΕ είναι το μόνο τόσο αντιΐκοινοτι,κό κομμοΐυνιστιμόΙ κόμμα. Ελπίζω τώρα; να, έγινε κατανοητή η δέση μου.ΠΡΟΒΔΡΙΕίΥΩιΝ ( Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Αλλοι z ,γνωμη από εκείνη την οποία εκφράσατε σας απέδωσε ο, κ. Κάππος. Έμμεσο προσωπικό δα το λέγαμε.Ο κ. Κόρακας -έχει το λόγο.Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Κύριε Πρόεδρε, μίλησαν δύο εισηγητές και δύο ειδικοί αγορητές, μετά απήντησε ο κ. Υπουργός. Κατόπιν μίλησε ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος .και αρκετοί βουλευτές. Έχω τη γνώμη ότι δα έπρεπε ο κ. Υπουργός σ’ αυτά που ©ϋπώδηκαν να απαντήσει.ΘΕΟΔΩΡΟ®  ΠΑΓΚΑΛΟ® ' (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών). Θα απαντήσω· μόλις τελειώσετε εσείς.Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  ΚΟΡΑΚΑ® . Τώρα δευτερολογώ. Πάνω' σε τι δα δευτερολογήσω; θέσαμε ορισμένα ζητήματα σ’ ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά και δεν απαντάτε: Γιατί αυτή η περιφρόνηση; Είναι ή δεν είναι σοβαρότατο γεγονός αυτό που συζητάμε; Είμαστε ή δεν είμαστε κόμμα που υπάρχει στη· Βουλή; Ζητούμε λοιπόν μιιια, διαφορετική μεταχειίρ.ισιη. Πείτε ¡μας τι. έχετε να πείτε και μεις δία κανονίσουμε τι δά απαντήσουμε. Νωρίς είναι ακόμα.IIΡΟΙΕΙΔΡΕΥΩΝ ήιΠαναγιώτης .Ν. Κρητικός). Αφήστε το νωρίς ο κ. Υπουργός δα απαντήσει όταν εκείνος δέλε-ι.Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  ΚΟΡΑΚΑ® . Θα αναφερδώ σε ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν πρόλαβια να δ'ίξω.Ο κ. Υπουργός υπέρ αμυνόμενος της ΈΟίΚ και της παραπέρα ολοκλήρωσής της με τη συζητούμενη «Ενιαία Π ράξη» αιναφερδηκε κα* στο ότι σε καμία άλλη χώρα δεν είναι κατοχυρωμένα τα δικαιώματα του ανδρώπου όσο στην ΕΟ Κ . Β- πειδή έτυχε να ζήισει και ο ίδιος αρκετα χρόνια σε χώρα της Β Ο Κ , αλλά και εγώ, δία μου επιτρέψει via του (δΙυμίσω ορισμένα πολύ στοιχειώδη πράγματα. Ilota είναι η κατάσταση των μεταναστών στις χώρες αυτές; Ποια είναι η κατάσταση των ανέργων που πλησιάζουν τα. 20 εκατομμύρια," Ποια είναι η κατάσταση ιδιαίτερα ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων
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—O'j χ,® αν δεν είναι άνεργο! τυχϋίνουν πολλών διακρίσεων ταξικών και ζοον κάτω από τα επίπείόα φτώχιας. θα σας πω ¿να μικρό ιοαράδϋϊκμα, 3— 4% είναι οι φοιτητές· boco προ-ρ- ^νραι από το 50% wu Λάιού, ¡δηλαδή από τιην εργατική τάξη %® γενικότερα- από τους χαμηλοεισοΐημαΐιες.Α,υτά ίσως «w« ψ’ΐιλά γράμματα, αλλά «έ*«κ ^κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τον ανθρώπου και οεν μπορούν να μας παρουσιάζουν- τ·ιΐς χώρες -αυτές «αν χώίρε-ς σιειβασμου των δικαιωμάτων τον αν4ιρωπου. ( ( ,
Σ' ό.τι. αφορά την εσωτερική αγορά είίπε πολύ σωστά ο συνάδελφος κ. Π  απα|δ'ημητ|ρί-αυ' ότι αν δ;ε συΐμίδαιδίζφι η ολοκ/.η- «*nj της εσωτερικής .αγοράς μεΐ τη συνοχή. τιη* μαινω»ικη •Aat ο-ικΌν-ομιΙκή, τότε πραγματικά υπάρχει ένας κίνδυνος οπισθοδρόμησης. Εδώ £ρσικ|ό|μαστ© «κίρτίβώς μπρίοιστα σ’ αυτό το γεγονός. Ενώ βάζουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε 4α  ολακληρίώΜ αυτή, η «ΕνΚαίά Εσωτερική -Αγορά- και λέωε μέχρι το ’92 και τέρμα, και μπαίνουν δ'Κκλειοες ασφαλείας το Ί88 και το ΌΟ. που 4σ· πρέπει οι επιτροπές να δώσουν τις εκύέσει-ς τοιυ,ς·, δεν λέγεται τ^οτα sn ^ x p m v o  νι’ αυτή την περίφημη, «συνοχή». Πότε %  ξεκινήσει.  ̂ Πάτε 

4α γίνει. Και -ακόμα, υπάρχow προβλέψεις άτι. 4α πάμε στο χειρότερο. Αυτά τα περίφημα δια?4ιοωιτικά ταμεία είναι α- 
iwx. Είπαμε ότ*ΐ| ο liß'tw; ο Κριιστόφερσεν, ο ειδιδοοίς επι̂  του προϋπολογισμού επίτιριο|πας, δηλώνει, ότι για το. 1907 4 χ  εχοο-με 2___3 δ«σ. λογιστικές ευρωπαϊκές μονάδες^έλλειμμα. (Στοσημείο αυτό ακούγεται- ο προειδοποιητικός ήχος ςου χρόνου λ,ήξεως της ομιλίας του κ. 'βουλευτής. Γιατί βάζετε 5 λ»- πτά, κύριε Πρόεδρε; Η δευτερλογία είναι 10 λειπτα.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ο Ν  (Παναγιώτης Ν;. Κρητικός)’. Το^ δικαίωμα της πρωτολογίας του ομιλητή, του Κόμματος που εχε* ορίσει ειδικό αγορητή είναι 10 λεπτά και της ίίευίτερολιογιας5 λεπτά. / ,Πέρα από το γεγονός ότι περιορισ&ε-ντος του χρονου δενεπιτρέπονται δευτερολογίες στους ομιλητές και σας έδωΡα το δικαίωμα να ομιλήσετε καταχρηστικάς για να μην παρα- πονείσόε. Ζητάτε και ρέστα;ΣΤΡΑΓΙΗΙΣ Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός της ώρας δεν μπορείτε να το επικαλείστε.ΠΡΟίΕΔΡΕΥΩιΝ- (Παναγιώτης Ν . Κρητικός)·. Σας, παρακαλώ δεν είχατε καν το δικαίωμα και σας το έδωσα ζητάτε και ρέστη»;ΣίΓΡΑΤΗΙΣ Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Εν πόση περιπτώάει 4-α ήύελα »ατ«λήγοντας να πιω όιτι το Κόμμα μας, όταν παλεύει  ̂ενάντια στις συνέπεϋιείς της ένταξης στην ΕΡίΚ! με κατεύθυνση την αποδέσμευση, σε καμία περίπτωση δεν οραματίζεται  ̂ μια Ελλάδα απομονωμένη. 'ίσα-ίσα οραματίζεται μια Ελλαοα ελεύύερη χωρίς τα ασφυκτικά' δε'σμα της εξάρτησης που μας χαλκέυσε η Νέα Δημοκρατία και τα ενισχύει ουσιαστικά σήμερα το ΙΙΑ ίΣΟ Ε, μία Ελλάδα που 4α έχε: σχέσεις με όλες ,.ς  χώρο? του κοσμου μαζί και τις χώρες της ΕίΟΚ, στη δάση του αμοιβαίου οφέλους. Και δεν είναι σε 4ιε1ση κάνεις να δίνει μα4ήμ.ατα στο ΚΚΕ, σε ό,τι αφόρα τους αγώνες και την εξυπηρέτηση τω,ν λαϊκών και «̂ ΥΜΟωνι συμφερόντων. Είπαμε και το «πο&ειίιξιαμει ότιΙ ειπαινωλημιμέινίαι το Κόμμα μας. ενώ βρέθηκε αιονο του στον αγώνα γι’ αυτά τα συμφέροντα δικαιώθηκε από ν ψ  ίδοα την -ιστορία. ΝΙα ε|ιβ·0β βέβαιοι, οτι μπορε,ί στη Βουλή νια είμαστε -not μόνοι 'κόμμα,, σαν κομμά» —-και αυτό είναι προς τιμήν του Κ Κ Ε —  που στέκεται πιστό σ’ αυτές τις'δέσεις, αλλά μέσα στο Λαό η απήχηση αυτών των ζέσεων είναι πολύ ευρύτερη και τελικά να ε·ΐσ4ε βέβαιοι o-tt όα κατακτήσουν την πλειοψ-ηφία του Λαού, Σ.ε ο,τι αφόρα το τελευταίο που είπε ο κ. Κέρκος............Π ΡΟιΕΔΡΕΤΩΝ (Παναγιώτης .Ν. Κρητικός). Σας παρακαλώ, κύριε Κόρακα, τελειώνετε.¡ΣΤΡΑΤΟ Σ Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ ................... για τη συνεργασία τηςαριστερές δεν μπορεί η 4όσή μας για την ,ΕΐϋΙΚ να αποτε-

λεί έν» εμπόδιο, γιατί από όλη την αριστερά, και αν ακόμη ορισμένοι, είναι» υ1πέ|ρ, της (συμμετοχής στην ΕΙΟΙΚ αναγνωρι-ζετα-ι ότι υπάρχουν αρνητικές...........ΙΙΡΟ ΕΔΡίΕΥΩ Ν  (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Τελειώνετε, κύριε Κόρακα.ΣΙΤΡΑ ΤΗ Σ Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρσω τη φράση μου.ΠΡΘΒΔΡΙΕΥΩΝ, (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Τ', να ολοκληρώσετε τη φράση, σας. πότε 4 α την ολοκληρώσετε; θα παρακαλέσω επιτέλους να σεβαστούμε αυτές τις ώρες.ΣΤ Ρ Α Τ Η Σ- Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ ......................συνέπειες και ενάντιαστις συνέπειες αυτές, -λα παλέψουμε ενωμένοι μέχρι που να πειστούν' οι πάντες για το τι σημαίνει ίΒΟΚ.11 Ρ-ΟΕΔΡΕιΥΩΝ (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.(ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών). Κύριε Πρόεδρε, εγώ συμμετείχα στη σνζη,τη- ση’ όσο μου επιέτιρμπε. ο περιορισμένος χαρακτήρας: της, αισθανόμενος την ανάγκη να επιδείξμ σεβασμό και προς τους συναδέλφους και να επιτρέψω να εκφραστούν και αυτοί. J  κ Κάππος και ο κ. Κόραικας έχουν την εντμπωμη Οτι δεν τους απάντησα αρκετά. Μου γεννάται το ερώτημα πως ενω δεν απάντησα αρκετά, -χά4άν4ηκα την » « W  γ  δευτερολο- ...ήτουν εκτεταμένα κρίνοντας αυτά: τα οποία είπα. Προφανώς κάτι έχω πει, για να μπορέσουν να δευτερολογησο-υν.Το πρόβλημα όμως είναι ουσιαστικότερο, κύριοι συνάδελφέ. Τι να σας πω και τι να μου πείτε; Είναι γνωμτο το τι 4α πείτε. Και αυτό που 4α πείτε, δεν έχει καμία σχέση μ, αι-τό που 4·α πω εγώ. Διότι, απλαύστατα μεταξμ μας οεν υπάρχει διάλογος.' Υπάρχουν 4έσεις, που ονομάζετε σεις «4«- « ις ' αρχής» και που είναι απαράλλακτες και επανχλαμβα- νέμενες και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα συνεργασίας. Οχι το ότι έχετε «αυτή τη (δέση γ*α την Ε Ο Κ , ο τίροπος μετον οποίο αντιλαμβιάνεσψε το διάλογο. Π ω ς να συνεργαστεί κάποιος με κάποιον με τον οποίο δεν μπορεί να συνομιληρει, Και κάτι άλλο δημιουργεί ένα πρόβλημα συνεργασίας και να με συγχωρήστε που 4α σας το πω, διότι εγω υυοεποτε ακοισβήτησα ούτε τον π,ατριοντισμό, ούτε τη δημοΓ/.ρατικοτη- -α'του Κ Κ Ε , αλλά, εσείς μας είπατε είδώ. Οτι ,μονο εσείς εκπροσωπούσες το, 10% του ελληνικού Λαού κη|δεσ4ε της Ενικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Και οτι ευ,είς οι υπόλοιποι το 90%- έχουμε καταπροδωΙσει και την ε4νική ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία·. Και <τας ερω- τω πώς Ψα συνεργαστείτε μ’ αυτό το 90% που καταπροΐυωΐσε οην πατρίδα του και τη δημοκρατία του και πάει στην καταστροφή με κλειστά τα μάτια; Είναι ένατον·; Τετοιες σ^ 1 V 1. % .. ______ ,,Λ, νΝΛ.ω κύ.αο.1 συνάδελφοι. ΟσοΙ ε Γ Ι ^ ύ Γ ν Γ γ ώ ο υ ; ;  κύριοι συύάδελφοι. Όσο καιρό έχετε τέτοιες 4έσ.εις 4-α είσ4ε μονο-ι, «πως ειπατι και επιτρέψτε μου μία προφητεία, κάποτε 4-α αλλάξετε 4 σε.ς και πολύ σύντομα στο 4-έμα της Κοινότητας, κατώι -απ την πίεση και της διεθνούς και της εσωτερικής πράγματικότητας.Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ -Κ Σ. Υπάρχει προηγοόμενι άλλωστε. (Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργοί Εξωτερικών). Κύριοι συνάδελφοι, α«υτό που ηιθελα να πο και στ;» κ. Κύρκο και στον κ. Κόρακα, δςτι ψ ο  το μο  ̂ουσιαστικό- απ’ οσα ελέχόησαν εσχάτως, ειν-αι οτι για τ συνοχή υπάρχει ήδη προεργασία. Κατ αρχήν -υπάρχει υ® μνηαα που έχουμε φτιάξει στο Υπουργείο Εςωτερικων κο το έχουμε 4ΐέτε· στη 6ιά4εόη των άλλων Υπουργείων «  είναι και στη, Ϊιά4εσή, σας και μπορείτε ν* «  -είτε, χουν επίσης θέσεις της επιτροπής, οι̂  οποίες ε̂ΐφ4ασαν ι Άρα στην Α4ήνα, που- είναι συνταγμενες απο το γράφε



aatH) Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ  (Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε ΙΑ )του φ Έλληνα επιτρόπου του κ. Βάρφη και n u  μία πρώτη ¿διάγνωση μας έδωσε την εντύπωση, ότι έχουν εξαιρετικό ν' f vio ι »φΐέρ ον.Τέλος όα απαντούσα στον κ. Κέρκο, ο οποίος; έφυγε μετά την ομιλία του. οτι αυτές οιιι Δέσεις για τη ■ συνοχή είναι συστατικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης για την προώΨηση της πράξης που κυρώνουμε σήμερα. 'Είναι ηι γνωστή μεψοδο- λόγια του «παικιετου» με τηιν οποία ε,λύόησαν τα κοινοτικά προβλήματα στο Φ'Οίντιαινεμπλώ, μετά τις Ιαποτυχίες του Δουβλίνου, της Αόήνας και των Βρυξελλών.Αωτά εχω να πω, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι επί'βάλ- λεταΐι η κύρ ωση. ̂ΚΩιΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Κ Α Π Π Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.Π POEiAPlETQN (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ως τι μιλάτε επιτέλους, κύριε Κάππο ;Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ  (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Τις απιόψεις σας., κύριε Κάππο, δεν τις συμμερίζομαι. Τα έχουμε πει και στην Επιτροπή και δεν συμμερίζομαι την ερμηνεία, am  κάνετε:. Λεν νομίζω· ότι, έχετε 8ί- ι καιο, γιατί αυτή η σύμβαση είναι συνέχιση της άλλης συμ- βάσεως και ψηφίζεται κανονικά από τη Βουλή με βάση τις διαδικασίες που πάντα ακολουθούνται, σε τΐέτοιιες περιπτώσεις.Π ΡΟΕΔ,ΡΕΥΩΝ ( Π  αναγιώτης Ν. Κρητ ικός). Ορίστε, κύριε .Κάππο, έχετε το λόγο, για να 'δω ως τι ΨΙέλείτε να ομιλήσετε. Είσό'ε ειδικός αγορητής και μιλάτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος; Δίπορτο το έχουμε εδώ; Παρακαλώ την άλλη φορά via συνεννοε,ιίσ'&ε, μιε· το Κόμμα σας για: να ξέρουμε ως τι μιλάτε.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α ,Π Π Ο Σ . Έγινε μια παράλεΊψη στην προηγούμενη ομιλία μου όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Κάνελλόπουλοίς γιια τοι ότι η| Δέση μας είναι αντξιιαίρξιστ'.κή. Ήόίΐλα να τον πληροφορήσω ότι· έχει μείνει: πολύ πίσω. Ο μαρξισμός έχει συμπληρωθεί και από τον λενινισμό και νίκησαν. Α,ναφέραμε τι, ακριβώς είπε ο Λένιν το 11916' για τις Ηνωμένες Πολιτείες τις οποίες μετά από 70 χρόνια ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε και επιδιώκετε να ολοκληρώσετε να συνεχίσετε να διευθύνετε κ.λπ.Ο κ. Υπουργός είπε, ότι Ιδε,ν μπορεί ναι υπάρξει διάλογος με μας, ότι είναι απαράδεκτη η Δέση μας κ.λπ. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι απαράδεκτη η Ψέσηι μας. ΕΙμείς είμαστε συγκεκριμένοι: και, λέμε γιατί μέσα σ’ αυτήν την πράξη προβλεπεται πολιτική βούληση για να γίνει στενότερη η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και με την 'δυτικοευρωπαϊκή ένωση,.ΘΕΟ ΔΩΡΟΣ ΠIΑΓΚΑΛΟΣ· (Αναπληρωτής ΥπουργόςΕξωτερικών). Εγώ νομίζω ότι κάνετε λά$'ος αλλά εσείς νομίζετε ότι, απεμπολήσαμε τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ''ανεξαρτησία. Το είπατε.Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Κ Α Π Π Ο Σ . Βέβαια.ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Π ΑΓΚ ΑΛΟ Σ· (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών). Τότε γιατί Ψάλετε να συζητήσετε μαζί μου;Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π  Π Ο Σ . Για να απαντήσετε και: να αντικρούσετε αυτά που είπαμε.Όσον αφορά το ότι Ψα αλλάξουμε Ψίέση κ.λπ., όπως λέει και ο λαός ουδείς προφήτης μετά τον Χριστό. Γ ι’ αυτό Ψα διαψευσΨείτε οικτρά.Κύριε Πρόεδρε, Ψεωρούμε απαράδεκτο και πραξικοπηΓ ματικό να ψηφιστεί από 10 βουλευτές μία πράξη η οποία' είναι συνέχεια μιας άλλης και η οποία ψηφίστηκε τότε με ονομαστική ψηφοφορία. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι προς τιμή της, καίτοι είχε αποχωρήσει το Π Α Σ Ο Κ  κο» το Κ .Κ..Ε. έκανε ονομαστική ψηφοφορία για ν·α διαπιστωθεί ότι ψηφί- σ’Ψηκε από 1 ·80 βουλευτές, όπως χρειάζεται και αυτή εδώ η πράξη και πρέπει να γίνει ονομαστική: ψηφοφορία. Αν δεν γί-

νει ονομαστική ψηφοφορία το θεωρούμε πραξικόπημα και περιμένουμε τη συζήτηση στην τηλεόραση.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Κύριε Κάππο, ε,πειδή, κατά κόρον επαναλάβατε αιυτόν τον ισχυρισμό οφείλει το Προεδρείο να σας δώσει μια απάντηση,.Πήρα από την άποψη τηιν οποΙίια, «ξέφ,ρασε ο, κ. Υπουργός καιι στην οποία προσχωρεί wall το Προεδόείμ, όΐχρ μόνα από τα 3/6 ψηφίζεται: τοι νφοσχέ&οι άωτό, αλλά ιαπό τους 290 περίπου βουλευτέις.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ : ΚΑ,Π.ΠΟΣΙ. Είναι χάροντες;Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης, Ν . Κρητικός). Με συγ- χωρείτε πάρα πο|λύ, αλλά τουλάχιστον σεΐιις| ε,ίσΨέ ευφυής. Γιατί ζητάτε αυτή την τυπική καταγραφή η οποία δεν σημαίνει τίποτε, άλλο παρίά να υποδηλώσει την ισχνότητα μειοψη,- φίας σαις, την ισχνότιηταί των 110 βουλευτών που «νίτΐ'τίΨεντα: στην απόφαση της Βουλής1 καιι συγκεκριμένα στοιυς 290 βου- λυετές; Ψηφίζεται σχεδόν από το σύνολο της Βουλής, από τους 290 βουλευτές και αυτή atvat η εκπεφρασμένη ‘βούληση του Σώματος.Με συγχωρείτε. Αν: Ψάλετε. την τυπική καταγραφή δεν σας συμφέρει. Δ?ινί έχω: στη τσέπη μου κονένα. Αυτό είναι στις δικές σας αντιλήψεις.Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Να έλΨιοον εδώ να το ψηφίσουν.Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  ΔΗ)ΜΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  ( Πανίαγιώτης Ν. Κρητικός). Ορίστε, κΐύριιει Δήμο;, αίλιλίά να τελειώσουμε κάποτε.ΣΤ Α Υ Ρ Ο Σ , ΔΗΐΜΑΣ1. Κόρε Πρόεδρε, νομίζω κα,ι ουσιαστικά και τυπικά σωστά κυρώνεται η ενιαία πράξη γιατί, όπως κι εσείς είπατε και ο κ. Υπουργός,, εξέφ|ράσίΨη η βούληση των κομμάτων ποίυ εκπροσωπούν 290 περίπου βουιλευιτές και τη: συντριπτική: πίλειοψηφία, το 90% του ελληνικού Λαού. Και από τυπικής πλευράς νομίζω ο κ. Υπουργός εδωσε την εξήγηση στην κοινοβουλευτική επιτρο|πή.Επομένως και από ουσιαστικής και απο τυπικής πλευράς ορψά γίνεται η κύρωση της Πράξης.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Κηρύσσεται περαιωμένη η; συζήτηση επί της αρχής του, σχεδίου νόμου «κύρωση ΒνιΙαίίας Ευρωπαϊκής Πράξης κσί των Σχετικών Δηλώσεων, που πι̂ ρΔ;αμίβ·άνοΝταΐ!ΐ στην Τελική Π.ραξη».Βρωτάται το Σώμα, ε.άν· γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επ: της αρχής.Π Ο Λ Λ Ο ΙΙ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ . Δεκτό, δεκτό.Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΚιΑΠΙΠΟΣι. Ψηφίστε το μόνοι σας.(Στο σημεία αυτό αποχωρούν 'της ΛιΨούσης at όουλευτες του Κ Κ Ε ) .Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Το νομοσχέδιο · έγινε δίεικτό κατ’ αρχήν.'ΑρΨ,ρο Πρώτο, που περιλαμβάνει τη,ν Ενιαία Π ράξη: Γίνεται δεκτό; .Π Ο Λ Λ Ο Ι1 Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ . Δεκτά, δεκτό.Π Ρ Ό Ε Δ Ρ Ε Υ |Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . 'Κρητικός). Το αρ όρο πρώτο έγινε δεκτό.ΆίρΨρο· Δεύτερο: Γίνεται δεκτέ;Π Ο Λ Λ Ο ΙΙ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ , Δεκτό, δεκτό.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Πάναγιώτης Ν . Κρητικός). Το άρ- ψρο δεύτερο έγινε δεκτό.Το νομοσχέδιο έγι,νε, διεκτό κατ’ αρχήν και καιτ ^άρψρο,Ερωτάται το Σώμα, αν γίνεται δεικτό και στο σύνολο του.Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ , Δεκτό, δεκτό.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης Ν . Κρητικός). Συνεπώς το σχέδιο νόμον «κύρωση Ενιαίας Ευρωπαϊκής Π ράξης και των σχετικών δηλώσεων, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών έγινε δεκτό κατ’ αρχήν, κατ’ άρψρο και στο σύνολο του και οχει ως«ξης;
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Κύρωση Evrariwç Είυιρωχ<*ϊ·Λ·ής Π,ράξης χαι σχβτηοώ,ν «ηλω- 
<τειω.ν tou -χε|ριΐ(λαμί&ά'Λν(τα'ΐ ννφ  ΤειλΙιΐχή Πιροϋξη.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η «Ενιαία Ευ
ρωπαϊκή Πράξη» και οι σχετικές Δηλώσεις που 
περιλαμβάνονται στην «Τελική πράξη», που 
υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη 
στις 17 Φεβρουάριου 1986 και στις 28 Φεβρουά
ριου 1986 αντίστοιχα, μεταξύ του Βασιλείου του 
Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της 
Ελληνικής ' Δημοκρατίας, του Βασιλείου της 
Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρ
λανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγά
λου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασι
λείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δη
μοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, των 
οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην ελληνική 
γλώσσα έχουν ως εξής:
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Εναία Ευρωπαϊκή Πράξη

Η  Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς των Βέλγων,

Η  Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα της Δανίας,

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας,

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Η  Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς της Ισπανίας,

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

Ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας,

Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας,

Η  Αυτού Βασιλική Υψηλότητα ο Μεγάλος Δούκας 
του Λουξεμβούργου,

Η  Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα των Κάτω  
Χωρών,

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

Η  Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα του Ηνωμέ
νου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας 
Ιρλανδίας,
Διαπνεόμενοι από τη βούληση να συνεχίσουν 
το έργο που άρχισε με τις συνθήκες για την 
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και να 
μετασχηματίσουν το σύνολο των μεταξύ των 
κρατών τους σχέσεων σε μια Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύμφωνα με την πανηγυρική Διακή
ρυξη της Στουτγάρδης της 19ης Ιουνίου 1983,

Αποφασισμένοι να δημιουργήσουν την Ευρω
παϊκή αυτή Ένωση με βάση, αφενός, τις Κοι
νότητες που λειτουργούν σύμφωνα με τους 
ιδιαίτερους κανόνες τους και, αφετέρου, την 
Ευρωπαϊκή Συνεργασία ανάμεσα στα υπο- 
γράφοντα κράτη στο πεδίο της εξωτερικής 
πολιτικής και να δώσουν στην Ένωση αυτή τα 
απαραίτητα μέσα δράσης,

Αποφασισμένοι να προωθήσουν από κοινού τη 
δημοκρατία με βάση τα θεμελιώδη δικαιώ
ματα που αναγνωρίζονται από τα Συντάγ
ματα και τους νόμους των κρατών μελών, τη 
Σύμβαση για την Προστασίρι των Δικαιω
μάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη,.και ιδίως την ελευθερία, την ισότητα 
κοντήν' κοινωνική δικαιοσύνη,

Πεπεισμένοι όη η ευρωπαϊκή ιδέα, τα αποτε- 
λέσφ&το; που έχουν επιτευχθεί στους τομείς

της /οικήγομικής ολοκλήρωσης και της πολι- 
ιικής συνεργασίας καθώς και η ανάγκη νέων 
¿ξελίξτων'α'νταποκρίνονται στις επιθυμίες των 
ευρωπαϊκών δημοκρατικών λαών για τους 
οποίσυς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκλεγ
μένο με καθολική ψηφοφορία, αποτελεί απα
ραίτητο μέσο έκφρασης,

Έχοντας συνείδηση του ότι η Ευρώπη οφείλει 
να προσπαθεί να εκφράζεται όλο και περισ
σότερο με μια φωνή και να δρα με συνοχή και 
αλλη?νεγγύη ώστε να υπερασπίζεται αποτε
λεσματικότερα τα κοινά της συμφέροντα και 
την ανεξαρτησία της, καθώς και να προβάλλει 
όλως ιδιαιτέρως τις αρχές της δημοκρατίας 
και το σεβασμό του δικαίου και των δικαιω
μάτων του ανθρώπου, στα οποία τα συμβαλ
λόμενα μέρη είναι προσηλωμένα, ώστε να 
συμβάλουν από κοινού στη διατήρηση της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφυινα με 
τη δέσμευση που έχουν αναλάβει στα πλαίσια 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Αποφασισμένοι να βελτιώσουν την οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση με την εμβάθυνση 
των κοινών πολιτικών και την επιδίωξη νέων 
στόχων και να εξασφαλίσουν χαλύτερη λει
τουργία των Κοινοτήτων, παρέχοντας στα 
όργανα τη δυνατότητα να ασκούν τις εξουσίες 
τους υπό τις καταλληλότερες για το κοινοτικό 
συμφέρον προϋποθέσεις,

Εκτιμώντας ότι οι Αρχηγοί Κρατών ή 
Κυβερνήσεων, κατά τη Συνδιάσκεψη του Πα
ρισιού στις 19-21 Οκτωβρίου 1972, ενέκριναγ 
το στόχο της προοδευτικής τφαγμάτωσης της 
Οικονομικής και Νομισματικής.Ένωσης,

Εκτιμώντας το παράρτημα των συμπερα
σμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου της Βρέμης στις 6 και 7 Ιουλίου 1978, 
καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου των Βρυξελλών στις 5 Δεκεμβρίου 
1978 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Νομισματι
κού Συστήματος (ΕΝΣ)χαι τα συναφή θέματα 
και σημειώνοντας ότι η Κοινότητα και οι 
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών έλαβαν, 
δυνάμει του ψηφίσματος αυτού, ορισμένα μέ
τρα με στόχο την έναρξη λειτουργίας της 
νομισματικής συνεργασίας,

Αποφάσισαν να θεσπίσουν την παρούσα Πράξη 
και προς το σκοπό αυτό όρισαν πληρεξουσίους.
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Η Αυτού ΜεγαλειότήΤ&ο Βαωλ,έάς των Βέλγων,
τον χόριο Leo Tindeinans, 
υπουργό εξωτερικών σχέσεων

Η Αυτής Μεγαλειότη^η Βασίλισσα της Δανίας, 
τον κύριο Uffe Ε llemann-Jensen, 
υπουργό εξωτερικών

Ο-Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας,

τον κύριο Η ans-Dietrich Genscher.  ̂
ομοσπονδιακό υπουργό εξωτερικών

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
τον κύριο Κάρολο Παπούλια, 

υπουργό εξωτερικών

Η Αυτού Μεγάλε ώττγζρβ Βασιλιάς της Ισπανίας, 
τον κύριο Francisco Fernandez Ordonez, 
υπουργό εξωτερικών

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας,
τον κύριο Roland Dumas, 
υπουργό εξωτερικών σχέσεων

i ) Πρόεδρος της Ιρλανδίας, 
τον κύριο Peter Barry, T.D., 
υπουργό εξωτερικών

Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, 
τον κύριο Giulio Andreotti, 
υπουργό εξωτερικών

Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Μεγάλος Δούκας 
τον Λουξεμβούργου,

τον κύριο Robert Goebbels, 
υφυπουργό εξωτερικών

Η Αυτής ΜεγαλείοτηΊ&η Βασίλισσα των Κάτω 
Χωρών,

τον κύριο Hans van den Broek, 
υπουργό εξωτερικών

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, 
τον κύριο Pedro Pires de Miranda, 
υπουργό εξωτερικών

Η Αυτής Μεγαλειότηζη Βασίλισσα του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και■ Βόρειας 
Ιρλανδίας,

την κύρια Lynda Chalker, 
αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών 
και της Κοινοπολιτείας

Οι οποίοι, μετά την ανταλλαγή των πληρεξου
σίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει, 
συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις .

ΤΙΤΛΟΣ I
Κ ο ιν έ ς  διατάξεις

Άρθρο I

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Συνεργασία έχουν ως στόχο να συμ
βάλουν από κοινού στην ουσιαστική πρόοδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες βασίζονται σης 
συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της Ευρω- 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
καθώς και στις μετέπειτα συνθήκες και 
πράξεις οι οποίες τις έχουν τροποποιήσει η 
συμπληρώσει.
Η Πολιτική Συνεργασία διέπεται από τον 
τίτλο III. Οι διατάξεις του τίτλου αυτού επιβε
βαιώνουν και συμπληρώνουν τις διαδικασίες 
που σύμφωνηθηκαν ο τις εκθέσεις του Λουξεμ
βούργου (1970), της Κοπεγχάγης (1973) και 
του Λονδίνου (1981) καθώς και στην πανηγυ
ρική Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1983) και τις πρακτικές που καθιερωθήκαν 
σταδιακά μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 2

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από 
τους Αρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων των 
κρατών μελών καθώς και από τον Πρόεδρό 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
οι οποίοι εηικσυρούνται από τους Υπουργούς 
Εξωτερικών και από ένα μέλος της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλά
χιστον δύο φορές το χρονο.

Άρθρο 3

} Τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
στο εξής κατονομαζόμενα ως κατωτέρω, 
ασκούν α ς  εξουοίες και τις αρμοδιότητες τους 
βάσει των προϋποθέσεων και των στόχων που 
προβλέπονται από τις συνθήκες για την ί
δρυση των Κοινοτήτων και από τις μετεπειτα 
συνθήκες και πράξεις που τις έχουν τροπο
ποιήσει ή συμπληρώσει, καθώς και απο τις 
διατάξεις του τίτλου II.

" 2. Τα όργανα και σώματα που είναι αρμόδιο 
στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνερ 
γασίας ασκούν τις αρμοδιότητες και εξουσία 
τους βάσει των προϋποθέσεων και των στοχω' 
που ορίζονται στον τίτλο III και στα εγγραψι 
που αναφέρονται στο άρθρο 1, τρίτο εδάφιο
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ΤΙΤΛΟΣ II

Διατάξεις για την τροποποίηση 
των συνθηκών για την ίόρυση 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κεφάλαιο I

Διατάζεις για την τροποποίηση της 
συνθήκης περί ιόρύσεως της Ευρω
παϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χά
λυβα

Άρθρο 4

Η συνθήκη ΕΚΑΧ συμπληρώνεται από τις 
ακόλουθες διατάξεις:

<τ Άρθρο 32 δ

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, 
κατόπιν αιτήσεως τον Δικαστηρίου και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

οΚοινοβούλιο, μπορεί να προΟαρτήσει στο Δικα
στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ένα δικα
στήριο για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, υπό την 
επιφύλαξη ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Δι
καστηρίου, περιοριζόμενης σε νομικά θέματα και 
υπό τους όρους που καθορίζει ο οργανισμός του 
Δικαστηρίου, ορισμένων κατηγοριών προσφυγών 
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το 
δικαστήριο αυτό δεν θα είναι αρμόδιο να εκδικά- 
ζει ούτε τις υποθέσεις που εισάγονται από τα 
κράτη μέλη ή τα κοινοτικά όργανα ούτε τα 
προδικαστικά ζητήματα που παραπέμπονται δυ
νάμει τον άρθρου 41.

2. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο I, καθορίζει τη 
σύνθεση του δικαστηρίου αυτού και θεσπίζει τις 
αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρωματικές 
διατάξεις τον οργανισμού του Δικαστηρίου. Εκτός 
από αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου, οι δια
τάξεις της παρούσας συνθήκης που αφορούν το 
Δικαστήριο και ιδίως οι διατάξεις του πρωτοκόλ
λου για τον οργανισμό του Δικαστηρίου εφαρμό
ζονται και στο δικαστήριο αυτό.

3. Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού επιλέγονται 
μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση

ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτούμενη ικα
νότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων · 
διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνή
σεις των κρατών μελών για περίοδο έξι-ετών. Ανά 
τριετία γίνεται μερική ανανέωση. Τα εξερχόμενα 
μέ/.η μπορούν να διορίζονται εκ νέου.

4. Το δικαστήριο αυτό καταρτίζει τον κανονι
σμό διαδικασίας του, σε συμφωνία με το Δικαστή
ριο Ο κανονισμός αυτός υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση του Συμβουλίου».

Άρθρο 5

Το άρθρο 45 της συνθήκης ΕΚΑΧ συμπληρώ
νεται με το ακόλουθο εδάφιο :

*Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν 
αιτήσεως του Δικαστηρίου και μετά από διαβού- 
λενση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του 
τίτλου III του οργανισμού». -

j f
Κεφάλαιο II

Διατάξεις για την τροποποίηση της 
συνθήκης περί ιόρύσεως της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας

ΤΜΗΜΑ Τ

Θεσμικές διατάξεις

Άρθρο 6

1. Θεσπίζεται διαδικασία συνεργασίας η οποία 
εφαρμόζεται για τις πράξεις που έχουν ως βάση 
τα άρθρα 7 και 49, το άρθρο 54, παράγραφος 2, 
το άρθρο 56, παράγραφος 2, δεύτερη φράση, το 
άρθρο 57, εκτός από την παράγραφο 2, δεύτερη 
φράσι], τα άρθρα ¡00 Α, ¡00 Β, 118 Λ και 130 Ε· 
και το άρθρο 130 Ο, παράγραφος 2, της συνθήκης 
ΕΟΚ.

2. Στο άρθρο 7, δεύτερο εδάφιο, της συνθή
κης ΕΟΚ, οι λέξεις «κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τη Συνέλευση» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

3. Στο άρθρο 49 της συνθήκης ΕΟΚ, οι λέξεις 
«το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και
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κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνει» αντικαθίστα
νται από τις λέζεις <no Συμβούλιο, αποφασίζο
ντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταοη της 
Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και κατόπιν διαβουλεύσεως με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνει».

4. Στο άρθρο 54, παράγραφος 2, της συνθή
κης ΕΟΚ, οι λέξεις «το Συμβούλιο, προτάσει 
της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
τη Συνέλευση, εκδίδει» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις no Συμβούλιο, προτάσει της Επιτρο
πής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει».

5. Στο άρθρο 56, παράγραφος 2, της συνθή
κης ΕΟΚ, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο :

«Ωστόσο, μετά το τέλος του δεύτερου σταδίου, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία 
προτάσει της Επιτροπής και σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει οδηγίες για το 
συντονισμό των διατάξεων κανονιστικού ή διοικη
τικού χαρακτήρα των κρατών μελών».

6. Στο άρθρο 57, παράγραφος 1, της συν
θήκης ΕΟΚ, οι λέξεις «και κατόπιν διαβουλεύ
σεως με τη Συνέλευση» αντικαθίστανται απο 
τις λέξεις «και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο».

7. Στο άρθρο 57, παράγραφος 2, της συν
θήκης ΕΟΚ, η τρίτη φράση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο :

«Στις άλλες περιπτώσεις, το Συμβούλιο αποφασί
ζει με ειδική πλειοψηφία, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

'Αρθρο 7

Το άρθρο 149 της συνθήκης ΕΟΚ αντικαθί
σταται από τις. ακόλουθες διατάξεις :

*.Άρθρο 149

Γ. ’Οταν δυνάμει της παρούσας συνθήκης, το 
Συμβούλιο αποφασίζει προτάσει της Επιτροπής, 
μπορεί να τροποποιεί την πρόταση αυτή μόνον 
ομόφωνα.
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2. Όταν δυνάμει της παρούσας συνθήκης, το 
Συμβούλιο αποφασίζει σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφαρμόζεται η ακό
λουθη διαδικασία :

α) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία υπό τις προϋποθέσεις της παραγρά
φου 1, προτάσει της Επιτροπής και αφού λάβει τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει 
μια κοινή θέση.

β) Η κοινή θέση του Συμβουλίου διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και  ̂
Επιτροπή ενημερώνουν πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους που οδήγη
σαν το Συμβούλιο να υιοθετήσει την κοινή θέση 
καθώς και σχετικά με τη Θέση της Επιτροπής.

Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών μετά την 
ανακοίνωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εγκρίνει την κοινή αυτή Θέση ή αν δεν λάβει 
απόφασί] μέσα στην προθεσμία αυτή, το Συμβού
λιο εκδίδει οριστικά τη σχετική πράξη σύμφωνα 
με την κοινή θέση.

γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα στην τρίμηνη 
προθεσμία του σημείου β) μπορεί να προτείνει 
τροπολογίες της κοινής θέσης του Συμβουλίου, με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών από τα οποία 
απαρτίζεται. Μπορεί επίσης, με  ̂ την ίδια 
πλειοψηφία, να απορριψει την κοινή θέση του 
Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα των εργασιών διαβι
βάζεται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορριψει την 
κοινή θέση του Συμβουλίου, το Συμβούλιο δεν 
μπορεί να αποφασίσει σε δεύτερη ανάγνωση παρά 
μόνο με ομοφωνία.

δ) Η Επιτροπή επανεξετάζει, μέσα σε προθεσμία 
ενός μηνάς, την πρόταση βάσει της _ οποίας το 
Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του Θέση με αφε
τηρία τις τροπολογίες που προτείνει το .Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο..
Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο, ταυτό
χρονα με την επανεξετασθείσα πρότασή της, τις 
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις 
οποίες δεν περιέλαβε όταν διατύπωσε τη γνώμη 
της. Το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ομόφωνα 
τις τροπολογίες αυτές.

ε) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με  ̂ ειδική 
πλειοψηφία, εγκρίνει την επανεξετασθείσα απέ 
την Επιτροπή πρόταση.
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Το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την επα
νεξετασθείσα πρόταση της Επιτροπής μόνον 
ομόφωνα.

στ) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
σημεία γ), δ) και ε), το Συμβούλιο υποχρεονται 
να αποφασίσει μέσα σε προθεσμία τριών μηνών. 
Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας 
αυτής, η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ως μη 
εγκριθείσα.

ζ) Οι προθεσμίες που αναφέρονται στα σημεία β) 
και στ) μπορούν να παραταθούν με κοινή 
συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου κατά ένα μήνα το πολύ.

3. Μέχρις ότου αποφανθεί το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την πρότασή 
της καθ ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που 
αναφέρουν οι παράγραφοι 1 ,και 2».

Άρθρο 8

Στο άρθρο 237 της συνθήκης ΕΟΚ, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 
διατάξεις:

«Κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 
γίνει μέλος της Κοινότητας. Απευθύνει την αίτησή 
τον στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα 
αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου το οποίο λαμβάνει απόφαση με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών από τα οποία απαρτίζε
ται».

Άρθρο 9

Στο άρθρο 238 της συνθήκης ΕΟΚ, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 
διατάξεις:

«Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται από το Συμ
βούλιο ομόφωνα και μετά από σύμφωνη γνώμη 
τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο λαμβάνει 
απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
από τα οποία απαρτίζεται».

Άρθρο 10

Το άρθρο 145 της συνθήκης ΕΟΚ συμπληρώ
νεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

«- αναθέτει στην Επιτροπή, με τις πράξεις που 
εκδίδει, αρμοδιότητες εκτελεστίς των κανόνων
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που θεσπίζει. Το Συμβούλιο μπορεί να υπαγάγει 
την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ορισμέ
νους όρους. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να 
διατηρήσει το δικαίωμα να ασκεί απευθείας εκτε
λεστικές αρμοδιότητες σε ειδικές περιπτώσεις. Οι 
ανωτέρω όροι πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
αρχές και στους κανόνες που θα έχει θεσπίσει 
προηγουμένως- το Συμβονλ.ιο, fis ομοφωνη gí«zq~ 
φάση, μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Άρθρο 11

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις:

« Άρθρο 168Α

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως κα
τόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή και το Κοινοβού
λιο, μπορεί να προσαρτήσει στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ένα δικαστήριο για την 
εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, υπό την επιφύλαξη 
ασκήσεως εφέσεως ενώπιον τον Δικαστηρίου, 
περιοριζόμενης σε νομικά θέματα και υπό τους 
όρους που καθορίζει ο οργανισμός του Δικασ
τηρίου, ορισμένων κατηγοριών προσφυγών που 
ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το 
δικαστήριο αυτό δεν θα είναι αρμόδιο να εκόικά- 
ζει ούτε τις υποθέσεις που εισάγονται από τα 
κράτη μέλη ή τα κοινοτικά όργανα ούτε τα 
προδικαστικά ζητήματα που παραπέμπονται δυ
νάμει του άρθρου 177.

2. Το Συμβούλιο, σύμφιονα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθορίζει τη 
σύνθεση τον δικαστηρίου αυτού και Οεοπίζει τις 
αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρωματικές 
διατάξεις του οργανισμού του Δικαστηρίου. Εκτός 
από αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου, οι δια
τάξεις της παρούσας συνθήκης που αφορούν το 
Δικαστήριο και ιδίως οι διατάξεις τον πρωτοκόλ
λου για τον οργανισμό τον Δικαστηρίου εφαρμό
ζονται και στο δικαστήριο αυτό.

3. Τα μέλη τον δικαστ /ρίου αυτού επιλέγονται 
μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση 
ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτονμενη ικα
νότητα για την άσκηστ] δικαστικών καθηκόντων 
διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνή
σεις των κρατών μελών για περίοδο έξι ετών. Λνά 
τριετία γίνεται μερική ανανέωση. Τα εξερχόμενα 
μέλη μπορούν να διορίζονται εκ νέου.
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4. Το δικαστήριο αυτό καταρτίζει τον κανονι
σμό διαδικασίας του, σε συμφωνία με το Δικαστή
ριο. Ο κανονισμός αυτός υπόκειται στην ομοφωνη 
έγκριση τον Συμβουλίου».

Άρθρο 12

Στο άοθρο 188 της συνθήκης ΕΟΚ παρεμβάλ 
λεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο :

«Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν 
αιτήσεως τον Δικαστηρίου και μετά απο διαβου- 
Χευση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του 
τίτλου III τον οργανισμού».

ΤΜΗΜΑ II

Διατάξεις για τις βάσεις και την πολίτικη της 
Κοινότητας

Ενότητα /  -  Εσωτερική αγορά

Άρθρο 13

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις :

* Άρθρο 8 Α

Η Κοινότητα εκδίδει τα μέτρα για την προοδευ
τική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατατη  
διάρκεια χρονικής περ,όδον η οποία λήγει την 
31η Δεκεμβρίου ¡992, σύμφωνα με 
του παρόντος άρθρου, των άρθρων 8 Β, 8 Γ χ α ι Μ  
του άρθρου 57, παράγραφος 2, του άρθρου> 59 
άρθρου 70, παράγραφος 1, και των αρθρω , .
100 Α και ¡00 Β και με την επιφύλαξη των άλλων 
διατάξεων της παρούσας συνθήκης.

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει^ ένα χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται 
η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων των 
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 
σύμφώνα βε τις - διατάξεις της παρούσας συν
θήκης».

Αρθρο 14

Η -συνθήκη ΕΟΚ .-συμπληρώνεται ατό τις αχο 
λούβες δεαταξεκ;

χ Άρθρο 8 Β

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πριν από 
την 31η Δεκεμβρίου 1988 και πριν απο την 31η 
Δεκεμβρίου 1990 έκθεση σχετικά με την προοόο 
των εργασιών για την πραγματοποίηση της εσω
τερικής αγοράς μέσα στην προθεσμία που ορίζε
ται στο άρθρο 8Α.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
προσδιορίζει τους προσανατολισμούς και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξασφά
λιση ισόρροπης προόδου σε όλους τους σχετικούς
τομείς».

Άρθρο 15

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις:

χ Άρθρο 8 Γ

Κατά τη διατύπωση των προτάσεών της για την 
υλοποίηση των στόχων του άρθρου 8Α, η Επιτρο
πή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της προσπάθειας 
την οποία θα πρέπει να υποστούν ορισμένες 
οικονομίες που εμφανίζουν διαφορές ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκαθίδρυσης της 
εσωτερικής αγοράς και μπορεί να προτείνει τις 
κατάλληλες διατάξεις.

Αν οι διατάξεις αυτές λάβουν τη μορφή παρεκ
κλίσεων, πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα - 
και να επιφέρουν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή 
στη λειτουργία της Κοπής Αγοράς».

Άρθρο 16

1 Το άρθρο 28 της συνθήκης ΕΟΚ αντι
καθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις :

χ Άρθρο 28

Κάθε αυτόνομη τροποποίηση] ή αναστολή των 
δασμών-του Κοινού Δασμολογίου -αποφασιςεται 
από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία μετά απο 
πρόταση της Επιτροπής.»

2. Στο άρθρο 57, παράγραφος 2, της συνθή
κης ΕΟΚ. η δεύτερη φράση αντικαθίσταται 
από τις ακόλουθες διατάξεις .

χΗ ομοφωνία είναι αναγκαία προκειμένου για 
οδηγίες, η εκτέλεση των οποίων σε ένα τουλάχι
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στον κράτος μέλος συνεπάγεται τροποποίηση των 
σημερινών νομοθετικών αρχών του επαγγελματι
κόν καθεστώτος, όσον αφορά την κατάρτισή και 
τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων.»

3. Στο άρθρο 59, δεύτερο εδάφιο, της συνθή
κης ΕΟΚ, οι -λέξεις· «με ομόφωνη απόφαση 
του» αντικαθίστανται από .τις λέξεις «με ειδική 
πλε ιο ψηφία».

•4. Στο άρθρο 70, παράγραφος ί, της αυνθή- 
κης ΕΟΚ, οι δύο τελευταίες φράσεις αντι
καθίστανται από τις ακόλουθες διατάξεις :

«Προς το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο εκδίδει οδη
γίες με ειδική πλειοψηφία. Προσπαθεί να επιτύχει 
τον υψηλότερο βαθμό ελευθερώσεως. Η ομοφωνία 
είναι αναγκαία για τα μέτρα που αποτελούν 
οπισθοδρόμηση στον τομέα της απελευθέρωσης 
των κινήσεων των κεφαλαίων.»

5. Στο άρθρο 84, παράγραφος 2, της συνθή
κης ΕΟΚ, η λέξη «ομοφώνως» αντικαθίσταται 
από τις λέξεις '-με ειδική πλειοψηφία ί.

6. Στο άρθρο 84 της συνθήκης ΕΟΚ, η παρά
γραφος 2 συμπληρώνεται από το ακόλουθο 
εδάφιο :

«Είναι εφαρμοστέες οι διαδικαστικές διατάξεις 
του άρθρου 75, παράγραφοι 1 και 3.»

Άρθρο 17

Το άρθρο 99 της συνθήκης ΕΟΚ αντικαθίστα
ται από τις ακόλουθες διατάξεις :

« Άρθρο 99

Το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση προτάσει 
της Επιτροπής και μετά από διαβούλ.ενση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει διατάξεις σχετι
κές με την εναρμόνιση των νομοθεσιών περί των 
φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρυ:ν 
καταναλώσεως και των λοιπών εμμέσων φόρων 
στο βαθμό κατά τον οποίο η εναρμόνιση αυτή 
είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η εγκαθί
δρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8 Α.»

Άρθρο 18

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις :

* Άρθρο 100 Α

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100 και 
εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα συνθήκη, εφαρ
μόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την πραγμα
τοποίηση των στόχων τον άρθρου 8Α. Το Συμβού
λιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατό
πιν προτασεως .της Επιτροπής σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από διαβού.- 
λενση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο
πή, εκδίδει τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως 
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορο
λογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέ: 
πει η παράγραφος 1 στους τομείς της υγείας, της 
ασφάλειας, της προστασίας, του περιβάλλοντος 
και της προστασίας των καταναλωτών, βασίζεται 
σε υψηλό επίπεδο προστασίας.

4. 'Οταν', αφού το Συμβούλιο εγκρίνει με ειδική 
πλειοψηφία ένα μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος 
μέλος θεωρεί αναγκαίο να εφαρμόσει εθνικές 
διατάξεις που δικαιολογούνται από σοβαρές 
ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 36 ή σχετι
κές με την προστασία του χώρου της εργασίας ή 
του περιβάλλοντος, τις κοινοποιεί οτην Επιτροπή.

Η Επιτροπή' επιβεβαιώνει τις διατάξεις αυτές 
αφού εξακριβώσει ότι δεν αποτελούν μέσο αυθαί
ρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιο
ρισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελώνλ

Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 
169 και 170, η Επιτροπή ή κάθε κράτος μέλος 
δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο, 
αν κρίνει ότι άλλο κράτος μέλος ασκεί κατα- 
χρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

5. Τα μέτρα εναρμόνισης που αναφέρονται πιο 
πά\’ω περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περι
πτύξεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να λάβουν, για έναν ή περισσότερους 
από τους μη οικονομικούς λόγους που αναφέου- 
νται στο άρθρο 36, προσωρινά μέτρα υποκείμενα 
σε κοινοτική διαδικασία ελεγχον.»
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Άρθρο 19

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις: .

« Άρθρο 100 Β

/ Κατά τη διάρκεια του έτους 1992, η Επιτρο
πή προβαίνει μαζί με κάθε κράτος μέλος σε 
απογραφή των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που εμπίπτουν στο άρθρο 
100 Λ και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
εναρμόνισης με βάση αυτό το τελευταίο άρθρο.

7> Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει κατά τις 
οιατάξεις τον άρθρου 100 Α οτι οι ισχνονσες σε 
ένα κράτος μέλος διατάξεις πρέπει να αναγνωρι
στούν ως ισοδύναμες με αυτές που εφαρμόζονται 
από ένα άλλ.ο κράτος μέλος.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 100 Α, παράγραφος 
4, εφαρμόζοιπαι κ ο τ ' αναλογία.

3. Η Επιτροπή προβαίνει στην απογραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, 
και υποβάλλει σε εύθετο χρόνο κατάλληλες προ
τάσεις ώστε να επιτρέψει στο Συμβούλιο να απο
φασίσει πριν από το τέλος τον 1992.»

Ενότητα Π -  Νομισματική ικανότητα 

Άρθρο 20

1. Στο τρίτο μέρος, τίτλος II, της συνθήκης 
ΕΟΚ παρεμβάλλεται ένα νέο κεφάλαιο 1, που 
έχει ως εξής :

«Κεφάλαιο 1
Συνεργασία στο πεδίο της οικονομικής 

και νομισματικής πολιτικής 
(Οικονομική και νομισματική ένωση)

Άρθρο 102 Α

I. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
για την' περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινότητας 
σύγκλιση <των οικονομικών και νομισματικών 

' ’πολιτικών, τα κράτη · μέλη συνεργάζονται 
σΰμφιυνα υε τονς στόχους τον άρθρου 104. Λαμ
βάνουν υπόψη , εν προκειμένω την πείρα που 
αποκτήθηκε, χάρη στη συνεργασία στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και

χάρη στην ανάπτυξη της ECU και τηρούν τις
νπάρχουσες αρμοδώτητες.

2. Εφόσον η περαιτέρω εξέλιξη στον τομέα της 
οικονομικής και νομισματικής πολιτικής απαιτή
σει θεσμικές τροποποιήσεις, θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του άρθρου 236. ί  ια τις θεσμικές τρο
ποποιήσεις στο νομισματικό τομέα, ζητείται 
επίσης η γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής και 
της Επ’τροπής των Διοικητών των Κεντρικών 
Τραπεζών.»

2. Τα κεφάλαια 1, 2 και 3 γίνονται αντί
στοιχα κεφάλαια 2, 3 και 4.

Ενότητα III — Κοινωνική πολίτικη

Άρθρο 21

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις :

χ Άρθρο 118 Α

1. Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην προώθηση της καλντέρενστις ιδίως του χώ
ρου της εργασίας, για να προστατεύσουν την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και 
θέτουν ως στόχο την εναρμόνιση των συνθηκών 
που νφίστανται σε αυτόν τον τομέα μέσα, σε μια 
οπτική προόδου.

2. Για να σνμβάλε- οπήν πραγματοποίηση τον 
στόχου που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, 
το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 
προτόσεως της Επιτροπής, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από δισ,βού- 
λενση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο
πή. θεσπίζει με οδηγία τις ελάχιστες προδιαγρα
φές, οι οποίες θα. εφαρμοστούν σταδιακα, λαμρα- 
νοντας υπόψη τις συνθύ]κες και τις τεχνικές ρυθ
μίσεις που νφίστανται σε κάθε κράτος μέλος.

Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται rç επιβολή 
διοικητικών, οικονομικό.>ν και νομικών εξανα
γκασμών οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επι
χειρήσεων.

3. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν κάθε κράτος 
μέλος να διατηρήσει και να καθιερώσει αυστηρό-
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τέρα μίτρα προστασίας των συνθηκών εργασίας, 
τα οποία δεν αντίκεινται στην παρούσα συνθήκη.»

Άρθρο 22

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακό
λουθες διατάξεις:

« Άρθρο 118 Β

Η Επιτροπή προσπαθεί να αναπτύξει μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
διάλογο που θα μπορούσε να καταλήξει, εφόσον 
οι εν λόγω κοινωνικοί εταίροι το επιθυμούν, σε 
συμβατικές σχέσεις.»

Ενότητα IV  -  Οικονομική και κοινωνική συνοχή 

Άρθρο 23

Στο τρίτο μέρος της συνθήκης ΕΟΚ, προστίθε
ται ένας τίτλος V, ο οποίος έχει ως εξής :

νΤίτλος V
Οικονομική και κοινωνική συνοχή 

Άρθρο ΠΟΑ

Για να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη τον συνό
λου της Κοινότητας, η Κοινότητα αναπτύσσει και 
εξακολουθεί τη δράσΐ] της με σκοπέ· την ενίσχυση 
της οικονομικής και κοινωνικής της συνοχής.

Η Κοινότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών και στη 
μείωσΐ] της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτι
κών περιοχών.

Άρθρο 130 Β

Τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικο
νομική τους πολιτική με σκοπό να επιτευχθούν 
και οι στόχοι του άρθρου 130 Α. Π υλοποίηση των 
κοινών πολ.ιτικών και της εσωτερικής αγοράς 
λαμβάνει υπόψη τους στόχους των άρθρων ΠΟΑ 
και 130 Γ και συμμετέχει στην πραγματοποίησή 
τους. Η Κοινότητα ενισχύει την πραγματοποίηση] 
αυτή με τη δράση της διαμέσου των διαρθρωτικών 
ταμείων (Ευρωπαϊκό 1 εωργικο 1 αμειο Προσανα- 
τολισμσύ και Εγγυήσεων, τμήμα προσανατολι
σμού, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρώ-

παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.

Άρθρο 130 Γ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
προορίζεται να σνμβάλει στη διόρθωση των κν- 
ριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοι
νότητα μέσω μιας συμμετοχής στην ανάπτυξη και 
στη διαρθρωτική αναπροσαρμογή των περιοχών 
που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή 
τους καθώς και στη μετατροπή των βιομηχανικών 
περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή.

Άρθρο 130 Δ

Από την έναρξη ισχύος της ενιαίας ευρωπαϊκής 
Πράξης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο 
γενική πρόταση η οποία αποσκοπεί να επιφέρει 
στη δομή και τους κανόνες λειτουργίας των υφι
σταμένων διαρθρωτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυή
σεων, τμήμα προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης), τις τυχόν αναγκαίες τροπο
ποιήσεις για τη διευκρίνιση και την ορθολογική 
οργάνωσή της αποστολής τους, ούτως ώστε να 
σνμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων των 
άρθρων ΠΟΑ και 130 Γ καθώς και να. ενισχύσει 
την αποτελ,εσματικότητά τους και να συντονίσει 
τις παρεμβάσεις τους μεταξύ τους και με τις 
παρεμβάσεις που προέρχονται από τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά μέσα. Το Συμβούλιο αποφασίζει 
ομόφωνα σχετικά με ,την πρόταση αυτή μέσα σε 
προθεσμία ενός έτους, μετά από διαβούλενση με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο 130 Ε

Μετά την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 130 Δ, οι σχετικές με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης εκτελεστικές 
αποφάσεις λσμβάνοηαι από το Συμβούλιο, με 
ειδική πλειοφηφία. μετά από πρόταση της Επι
τροπής και as συνερ, ασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα προ
σανατολισμού, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα
μείο, τα άρθρα 13, 12( και ¡21 εξακολουθούν να 
ιαχνουν α ντίατοιχα.»
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Ενότητα V -  Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Άρθρο 24

Στο τρίτο μέρος της συνθήκης ΕΟΚ προστίθε
ται ένας τίτλος VI, ο ο;τοίος έχει ιος εςής ■

«Τίτλος VI
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

Άρθρο 130 ΣΤ

1. Στόχος της Κοινότητας είναι η ενίσχυση τιον 
επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η διευκόλυνα!) της 
ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

2. Για το σκοπό αυτόν, ενθαρρύνει τις επιχειρή
σεις, περιλαμβανόμενων και των μικρών και με
σαίων επιχειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και να 
πανεπιστήμια στις προσπάθειες τους στους τομε'μ 
της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης 
ενισχύει τις προσπάθειες για συνεργασία, απο
βλέποντας, ιδιαίτερα, στο να δοθεί στις επιχειρή
σεις η ευκαιρία να εκμεταλλευθούν πλήρως τις 
δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορα της 
Κοινότητας, ιδίως μέσω τον ανοίγματος των εθ
νικών δημόσιων συμβάσεων, του καθορισμού 
κοινών προτύπων και της εξάλειψης των νομικών 
και φορολογικών εμποδίων στη συνεργασία αυτή.

3. Κατά την πραγματοποίηση των στόχων  ̂ αυ
τών, λαμβάνεται ειδικά υπόψη η σχέση μεταξύ της 
κοινής προσπάθειας που αναλαμβάνεται στον 
τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της εγκαθίδρυες της εσωτερικής αγοράς και της 
υλοποίησης κοινών πολιτικών, ιδίως στον τομέα 
τον ανταγωνισμού και των συναλλαγών.

Άρθρο 130 Ζ

Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων,  ̂ η Κοι
νότητα αναλ.αμβάνει τις ακόλουθες δράσεις, οι 
οποίες συμπληρώνουν τις δράσεις που έχουν 
αναληφθεί στα κράτη μέλη :

α) εφαρμογή των προγραμμάτων έρευνας, τεχνο
λογικής ανάπτυξης και επίδειξης, με προώθηση 
της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τα κέντρα 
ερευνών και τα πανεπιστήμια,
β). προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της 
κοινοτικήςΆρεννας. τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς 
οργανισμούς,

γ) διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
των δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινοτικήν 
έρευνας, τεχνολ.ογικης ανάπτυξης και επιδειςης,

δ) προώθηση της κατάρτισης και της κινητικότη
τας των ερευνητών της Κοινότητας.

Άρθρο 130 Η

Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, σε 
επαφή με την Επιτροπή, τις πολιτικές και τα 
προγράμματα που ακολ.ονθουνται οε εθνικό επί
πεδο. Η Επιτροπή, σε στενή επαφή με τα κράτη 
μέλη, μπορεί να αναλάβει κάθε είδους πρωτοβου
λία χρήσιμη για την προώθηση αυτού του συντο
νισμού.

Άρθρο Θ

1. Η Κοινότητα θεσπίζει ένα πολυετές πρό- 
γραμμα-πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται  ̂το 
σύνολο των δράσεών της. Το πρόγραμμα-πλαίσιο 
ορίζει τους επιστημονικούς και τεχνικούς στό
χους, προσδιορίζει τις αντίστοιχες προτεραιότη
τες, υποδεικνύει τις γενικές γραμμές των σχεδια
ζόμενων δράσεων, ορίζει το ποσό που κρίνεται 
αναγκαίο και τον τρόπο της χρηματοδοτικής 
συμμετοχής της Κοινότητας στο σύνολο τον προ
γράμματος, καθώς και την κατανομής τον ποσού 
αυτού μεταξύ των διαφόρων σχεδιαζόμενων δρά
σεων.

2. Το πρόγραμμα-πλ,αίσιο μπορεί να προσαρμο- 
σθεί ή να συμπληρωθεί ανάλογα με την εξέλιζη 
των καταστάσεων.

Άρθρο 130 I

Η εφαρμογή τον προγράμματος-πλαΐσιου^ γίνεται 
μέσω ειδικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό κάθε δράσης. Σε κάθε ειδικό 
πρόγραμμα διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες για 
την νλοποίηω) τον, ορίζεται η διάρκειά τον και 
προβλέπονται τα μέσα που θεωρούνται αναγκαία

Το Συμβούλιο καθορίζει τους τρόπους διάδοσηι 
των γνώσεων π ου -προέρχονται από τα ειδικέ 
προγράμματα.

Άρθρο 130 Κ

Κατά την εφαρμογ)ι του πολυετούς πρόγραμμα
τος-πλαισίον μπορούν να αποφασισθον 
συμπληρωματικά προγράμματα στα οποία οτνμμι 
τέχουν ορισμένα μόνο κράτη μέλη, τα οποία κτ
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εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησή τους, με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενης συμμετοχής της Κοινότη
τας.

Το Συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες που εφαρμό
ζονται στα συμπληρωματικά προγράμματα και 
ιδίως στο θέμα της διάδοσης των γνώσεων και της 
πρόσβασης των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο ¡30 Λ

Στα πλαίσια της εφαρμο)ής του πολυετούς προ- 
γράμματος-πλαισίου, η Κοινότητα μπορεί να προ- 
βλέψει, κατόπιν συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενο 
κράτη μέλη, τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευ
νας και ‘ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από 
περισσότερα κράτη μέλη, περιλαμβανόμενης και 
της συμμετοχής στις δομές που δημιουργούνται 
για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων.

Άρθρο 130 Μ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του πολυετούς προ- 
γράμματος-πλαισίου, η Κοινότητα μπορεί να προ- 
βλέψει συνεργασία στον τομέα της κοινοτικής 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Ο τρόπος συνεργασίας αυτής μπορεί να αποτελέ- 
σει αντικείμενο διεθνών συμφωνιών ηιεταξύ της 
Κοινότητας και των ενδιαφερομένων τρίτων. Η 
διαπραγμάτευση και η σύναψη των συμφωνιών 
αυτών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 228.

Άρθρο 130Ν

Η Κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει κοινές επι
χειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποδομή 
για την καλ.ή εκτέλεσΐ] των προγραμμάτων κοινο
τικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επί
δειξης.

Άρθρο 130 Ξ

1. Ο τρόπος χρηματοδότησης κάθε προγράμμα
τος, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης συμ
μετοχής της Κοινότητας, καθορίζεται κατά την 
έγκριση του προγράμματος.

2. Το ποσό της ετήσιας συνεισφοράς της Κοι
νότητας εγκρίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των 
άλλων τρόπων ενδεχόμενης κοινοτικής παρέμ
βασης. Το άθροισμα τον κατ ’ εκτίμηση κόστους

των ειδικών προγραμμάτων δεν πρέπει να υπερ
βαίνει τη χρηματοδότηση που προβλέ^εται από το 
πρόγραμμα-πλαίσιο.

Άρθρο 130 Ο

1. Το Συμβούλιο θεσπίζει ομόφωνα, προτάσει 
της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, τις διατάξεις που αναφέ- 
ρο'παι στα άρθρα 130Θ και 130 Ν.

2. Το Συμβούλιο θεσπίζει με ειδική πλειοψηφία, 
προτάσει της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση 
με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις 
διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1301, 
130 Κ, 130 Λ, 130 Μ και το άρθρο 130 Ξ, παρά
γραφος 1. Η έγκριση των συμπληρωματικών προ
γραμμάτων απαιτεί, επιπλέον, τη συμφωνία των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών.»

Ενότητα VI — Περιβάλλον 

Άρθρο 25

Στο τρίτο μέρος της συνθήκης ΕΟΚ, προστίθε
ται ένας τίτλος VII, ο οποίος έχει ως εξής:

«Τίτλος VII 
Περιβάλλον

Άρθρο 130 Π

1. Η δράση της Κοινότητας οτον τομέα του 
περιβάλλοντος έχει ως αντικείμε νο :

-  τη διατήρησί], την προοτασία και τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος,

-  τη συμβολή στην προοτασία της υγείας των 
προσώπων,

-  την εξασφάλιση συνετής και ορθολογικής 
χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων.

2. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα του 
περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της προλη
πτικής δράσης, της επανόρΟωοτ/ς των προσβολών 
του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώ
νει». Οι ανάγκες της προστασίας τον περιβάλλον-, 
τος αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών 
της Κοινότητας.
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3 Κατά την επεξεργασία της δράσης της στον 
τομέα ron περιβάλλοντος, η Κοινότητα 

υπόψη·

_  „  διαθέσιμα emeτημονικά και τεχνικά bebo- 

μένα,
_ „ς συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες 
περιοχές της Κοινότητας,

-  τα πλεονεκτήματα και Τις τ Ζ
μπορούν >α προκόψουναπο τη δράση η τη
απουσία δράσης,
_  την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Κοινότητας L  σύνολά της κα, την ισόρροπη 
ανάπτυξη των περιοχών της.

η Η Κοινότητα δρα στον τομέα

Τ ρΖ ρΖ ο "  Z n to f  Γ  “^ ° ζ ί Ζ

των^επΤμΙ
1 % 7 0 η Φ σ φ Μ ^ Ζ ρ η Ζ τ Μ τ η σ ι ,  και 
την εκτέλεση των άλλων μέτρων.

5 Στα πλαίσια των αηίστοιχων αρμοδιοτήτων
τους η Κοινότητα και τα κράτη μέλη συνε'}/ ^  
το ς· l c rir Tn¡reC γώρες και τους αρμοδίους
Ζ%νείς οργανισμοί);. Για τις λεπτομέρειες της 
^συνεργασίας της Κοινότητας μπορούν να υπάρ
ξουν συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των
ίφορΖενων τρίτου χωρών. Η
xai η σύναψη των συμφωνιών αυτών γινετα
νυμφώνα με το άρθρο 228.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμο
διότητα των κρατών μελών να δίαπρα^ατευο 
στα πλαίσια διεθνών οργανισμών και να. σννα 
ητουν διεθνείς συμφωνίες.

Άρθρο 130Σ

Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται απο και- 
Ιού δυνάμει τον άρθρου 130 Ρ δεν εμποδίζουν τα 
κοάτη μέλη να διατηρούν και να θεσπίζουν μέτρα 

ενιαξυμένηςπροστασίας που δεν αντικεινται 
παρούσα συνθηκη.»

Άρθρο 130 Ρ

Το Συμβούλιο, προτάσει της
από διαβούλενσημε το Ευρωπαϊκό
και την Οικονομική κα, Κοινωνική Οατροπη.
αποφασίζει ομόφωνα γ,α τη δράση που θα αναλα-
βει 71. Κοινότητα

Ύμό τις .αυόίθή&ς ¡που ηροβλέπονται στο προη- 
γούμενσ^δάφίο/το Συμβούλιο *°βοΡ&1 ™ /*  
μαγα επ ί'φ ν  Όποιων λριιβάνονχαι αποψ  ̂ ς 
ετδ\£η ■πλξίσήιήφία'

Κεφάλαιο III

Διατάξεις για την τροποποίηση της 
συνθήκης περί ρύσεω ς της Ευρώ- 
τταϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέρ
γ£ΐας

Άρθρο 26

Η συνθήκη ΕΚΑΕ συμπληρώνεται από τις 
ακόλουθες δ ια τά ξ ε ις :

* Άρθρο 140 A

via την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, υπο η
ηΡ·Ζ Ι Ζ λ ή σ ε ω ς  -εφέσεως ενώπιον του -Αι· *
- ToZTcLwσε νομικά θέματα καικαοτηριου, π ερ ιό ρ ιζ ε  ης οονανισμ6ς του

—
Ζ α Ζ ^ Τ δ ε Γ ο Τ ε ίά ι  να εκδικά^ 

Ζ αΖ α Ζ ? κ  άηζητήματα που παραπέμπονται δυ·
νάμει του άρθρου 150.

διατάξεις του οργανισμού του Δικ J

ζονται και στο δικαστήριο αυτό.
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3. Τα μέλη τον δικαστηρίου αυτού επιλέγονται 
μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση 
ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτούμενη ικα
νότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων · 
διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνή
σεις των κρατών μελών για περίοδο έξι ετών. Ανά 
τριετία γίνεται μερική ανανέωση. Τα εξερχόμενα 
μέλη μπορούν να διορίζονται εκ νέου.

4. Το δικαστήριο αυτό καταρτίζει τον κανονι
σμό διαδικασίας του, σε συμφωνία με το Δικαστή
ριο. Ο κανονισμός αυτός νπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση του Συμβουλίου.»

Άρθρο 27

Στο άρθρο 160 της συνθήκης ΕΚΑΕ παρεμ
βάλλεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο :

«Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν 
αιτήσεως του Δικαστηρίου και μετά από διαβού- 
λευστ] με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του 
τίτλου III του οργανισμού.»

Κεφάλαιο IV

Γενικές 6κττάξίΐς

Άρθρο 28

Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν θίγουν 
τις διατάξεις των Πράξεων προσχώρησης του 
Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Άρθρο 29

Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της απόφασης 
85/257/ΕΟΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου της 
7ης Μαΐου 1985, σχετικά με το σύστημα των 
ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι λέξεις «το 
ύψος και η κλίμακα κατανομής των οποίων 
ορίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «το ύφος και η 
κλίμακα κατανομής των οποίων ορίζονται με 
απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με_ 
ειδική πλειοψηφία αφού συισρωνήσουν τα. ενδια.-_ 
φερόμενα κράτη μέλη».

Η παρούσα τροποποίηση δεν θίγει το νομικό 
χαρακτήρα της ανωτέρω απόφασης.
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ΤΙΤΛΟΣ III

Διατάξεις για την Ευρωπαϊκή 
Συνεργασία ο το πεδίο της εξω
τερικής πολιτικής

Άρθρο 30

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία στο πεδίο της εξω
τερικής πολιτικής διέπεται από τις ακόλουθες
διατάζεις:

I Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, μέλη των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσπαθούν να 
διατυπώνουν και να εφαρμόζουν απο κοινού 
μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

2. α) Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη ανα
λαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνονται 
αμοιβαία και να διαβουλεύονται μεταξύ τους 
πάνω σε κάθε θέμα εξωτερικής ιτολιτικης^που 
παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, εις τροπον 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι η συνδυασμένη τους 
επιρροή· θα ασκείται κατά τον πλέον αποτε
λεσματικό τρόπο με το συντονισμό, τη σύ
γκλιση των θέσεών τους και την πραγματο
ποίηση κοινών δράσεων.
β) Οι διαβουλεύσεις διενεργούνται πριν καθο
ρίσουν τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη την 
οριστική τους θέση.
γ) Κάθε Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος, σε 
κάθε περίπτωση που υιοθετεί συγκεκριμένη 
θέση και αναλαμβάνει εθνική δράση, λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τις θέσεις των λοιπών εταίρων 
του και συνεκτιμά δεό ,πως το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει η υιοθέτηση και η εφαρμογή 
κοινών ευρωπαϊκών θέσεων.
Για να αυξάνεται η ικανότητα κοινής δράσης 
τους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, τα 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη μεριμνούν για 
την προοδευτική ανάπτυξη και τον καθορισμό 
κοινών αρχών και στόχων.
Ο . καθορισμός .κοινών θέσεων συνιστά σημείο 
αναφοράς για τις,τιρλιτικες των Υψηλών συμ
βαλλόμενων’'Μερών.
'.δ) Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη προσπα
θούν να. αποφεύγουν κάθε δράση η λήψη 
θέσης πόυ βλάπτει- την αποτελεσματικότητά

τους ως συμπαγούς δύναμης στις διεθνείς 
σχέσεις ή στα πλαίσια διεθνών οργανισμών.

3. α) Οι Υπουργοί Εξωτερικών και ένα μέλος 
της Επιτροπής συνέρχονται τέσσερις τουλά
χιστον φορές το χρόνο στα πλαίσια της Ευρω
παϊκής Πολιτικής Συνεργασίας. Μπορούν να 
εξετάζουν επίσης τα θέματα εξωτερικής πολι
τικής στα πλαίσια της Πολίτικης Συνεργασίας 
κατά τις συνόδους του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
β) Η Επιτροπή συμμετέχει πλήρως στις εργα
σίες της Πολιτικής Συνεργασίας.
γ) Για να είναι δυνατή η ταχεία λήψη κοινών 
θέσεων και η πραγματοποίηση κοινών δρά
σεων, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα^ Μέρη απο
φεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, να θέτουν 
εμπόδια στη διαμόρφωση γενικής συναίνεσης 
και στην κοινή δράση που θα μπορούσε ενδε- 

_ χομένως να προκόψει από αυτή.

4. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη μερι
μνούν για τη στενή σύνδεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με την ευρωπαϊκή πολιτική Συ
νεργασία. Προς το σκοπό αυτόν, η Προεδρία 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που 
εξετάζονται στα πλαίσια των εργασιών της 
Πολιτικής Συνεργασίας, και φροντίζει ώστε να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις εργασίες 
αυτές οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου.

5. Οι εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και οι πολιτικές που θα συμφω- 
νούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολι
τικής Συνεργασίας πρέπει να έχουν συνοχή 
μεταξύ τους.

Η Προεδρία και η Επιτροπή, ανάλογα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες τους, έχουν την ει
δική ευθύνη να φροντίζουν για την επιδιωςη 
και τη διατήρηση αυτής της συνοχής.

6. α) Τα Υψηλ,ά Συμβαλλόμενα Μέρη κρί
νουν ότι μια στενότερη συνεργασία πάνω στα 
θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας μπορεί, απο 
τη φύση της, να συμβάλει ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στο 
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Είναι δια
τεθειμένα να συντονίσουν περισσότερο τις 
θέσεις τους πάνω στις πολιτικές και οικονομι
κές πτυχές της ασφάλειας.
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β) Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη είναι απο
φασισμένα να διατηρήσουν τις τεχνολογικές 
και βιομηχανικές συνθήκες που είναι ανα
γκαίες για την ασφάλειά τους. Εργάζονται, 
προς το σκοπό αυτόν, τόσο σε εθνικό επίπεδο, 
όσο και στα πλαίσια αρμόδιων οργανισμών 
και οργάνων, στο βαθμό που αυτό ενδείκνυται.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν 
κωλύουν την ύπαρξη στενότερης συνεργασίας 
στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ορισμένων 
Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών στα πλαίσια 
της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και της Ατ
λαντικής Συμμαχίας.

7. α)Στους διεθνείς οργανισμούς και κατά 
τις διεθνείς διασκέψεις όπου συμμετέχουν, τα 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν 
προσπάθεια ώστε να λαμβάνουν κοινές θέσεις 
για τα θέματα που υπάγονται στον παρόντα 
τίτλο.

β) Στους διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς 
διασκέψεις όπου δεν συμμετέχουν όλα τα 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, όσα συμμετέ
χουν Λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις θέ
σεις 7ωυ έχουν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας.

8. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη οργανώ
νουν, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, 
πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και τις 
περιφερειακές ενώσεις.

9. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και η 
Επιτροπή, χάρη σε μια αμοιβαία αριυγή και 
ενημέρωση, εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ 
των διπλωματικών τους εκπροσωπήσεων που 
είναι διαπιστευμένες στις τρίτες χώρες και 
τους διεθνείς οργανισμούς.

10. α) Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Πολιτι
κής Συνεργασίας ασκείται από το Υψηλό 
Συμβαλλόμενο Μέρος που ασκεί την προεδρία 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β) Η Προεδρία έχει την ευθύνη σε θέματα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, συντονισμού και εκ
προσώπησης των κρατών μελών έναντι των

τρίτων χωρών για τις δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής -Συνεργασίας. Είναι επίσης υπεύ
θυνη για τη διαχείριση της Πολιτικής Συνερ
γασίας, και ειδικότερα, για τον καθορισμό του 
προγράμματος των συνόδων, τη σύγκλησή 
τους καθώς και την οργάνωσή τους.

γ) Οι πολιτικοί διευθυντές συνέρχονται τακτι
κά στα πλαίσια της Πολιτικής Επιτροπής, 
ώστε να δίνουν την αναγκαία ώθηση, να φρο
ντίζουν για τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πολι
τικής Συνεργασίας και να ετοιμάζρϋν τις 
συζητήσεις των υπουργών.

δ) Η Πολιτική Επιτροπή ή, σε περίπτωση 
ανάγκης, η υπουργική σύνοδος, δτυγκαλείται 
μέσα σε 48 ώρες, σε περίπτωση που το ζητή
σουν τρία τουλάχιστον κράτη μέλη.

ε) Τα καθήκοντα της ομάδας των ευρωπαίων 
ανταποκριτών συνίστανται στην παρακο
λούθηση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολι
τικής Επιτροπής, της εφαρμογής της Ευρω
παϊκής Πολιτικής Συνεργασίας και στη μελέτη 
των προβλημάτων γενικής οργάνωσης.

στ) Συνέρχονται ομάδες εργασίας σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Πολιτικής Επιτροπής.

ζ) Γραμματεία, με έδρα τις Βρυξέλλες, επι
κουρεί την Προεδρία στην προετοιμασία και 
την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της Ευρω
παϊκής Πολιτικής Συνεργασίας όπως και στα 
διοικητικά θέματα. Η γραμματεία ασκεί τα 
καθήκοντα της υπό τη διεύθυνση της Προε
δρίας.

//. Σε θέματα προνομίων και ασυλιών, τα 
μέλη της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Πολι
τικής Συνεργασίας εξομοιούνται προς τα μέλη 
των Διπλωματικών Αποστολών των Υψηλών 
Συμβαλλόμενων Μερών που είναι τοποθετη
μένες στον τόπο εγκατάστασης της γραμμα
τείας.

¡2. Πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος 
της παρούσας Πράξης, τα Υψηλά Συμβαλλό
μενα Μέρη εξετάζουν εάν πρέπει να γίνει 
αναθεώρηση του τίτλου III.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

Γενεές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

Οι διατάξεις της συνθήκης ττετρί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Ποσότητας Άνθρακα και Χά
λυβα, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της συν
θήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας Ατομικής Ενέργειας οι οποίες ανα- 
•φέρονται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην άσκηση 
της αρμοδιότητας αυτής, ισχύουν μόνο για τις 
διατάζεις του τίτλου II και το άρθρο 32 
εφαρμόζονται δε για τις διατάξεις αυτές υπό. 
τους ιδίους όρους όπως και για τις διατάξεις 
των εν λόγω συνθηκών.

Άρθρο 32

Ύπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, παράγρα
φος 1, του τίτλου II και του άρθρου 31, οι 
διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν θίγουν 
τις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ούτε και τις μετεπειτα συνθήκες 
και πράξεις που τις έχουν τροποποιήσει ή 
συμπληρώσει.

Άρθρο 33

1. Η παρούσα Πράξη 8α επικυρωθεί από τα 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανό
νες. Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν 
στην κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.

2. Η παρούσα Πράξη θα αρχίσει να ισχύει 
την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την 
κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του υπο- 
γράφοντος κράτους που προεβη τελευταίο στη 
διατύπωση αυτή.

Άρθρο 34

Η παρούσα Πράξη συντάσσεται σε ένα μόνο 
αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, 
δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική 
και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα 
είναι εξίσου αυθεντικά * κατατίθεται στο αρ
χείο της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρα
τίας, που διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο σε 
κάθε μία κυβέρνηση των άλλων υπογρα- 
φόντων κρατών.

Εις τιίοτο:ο7] των ανωτέρω, οι πληρεξούσιοι υπέ
γραψαν την παρούσα πράξη.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 3 7 Φεβρουά
ριου 1986 και στη Χάγη στις 28 Φεβρουάριου 
1986.



1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελική
Η Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνή
σεων των κρατών μελών σνγκληθείσα στο 
Λουξεμβούργο στις 9 Σεπτεμβρίου 1985,

η οποία συνέχισε τις εργασίες της στο Λουξεμ
βούργο και τις Βρυξέλλες και συνήλθε στο πέρας 
αυτών στο Λουξεμβούργο στις 17 Φεβρουάριου 
1986 και στη Χάγη στις 28 Φεβρουάριου 1986,

εξέδωσε το ακόλουθο κείμενο :

ϊ

Ενιαία ευρωπαϊκή Πράξη

ΪΙ

Κατά την υπογραφή του κειμένου αυτού, η 
Συνδιάσκεψη υιοθέτησε τις παρακάτω απα- 
ριθμούμενες δηλώ τεις, οι οποίες προσαρτώ- 
νται στην παρούσα τελική πράξη :

1. Δήλωση σχετικά με τις εκτελεστικές αρμο
διότητες της Επιτροπής

2. Δήλωση σχετικό: με το Δικαστήριο

3. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 8Α της συνθ
ήκης ΕΟΚ

4. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 100 Α της 
συνθήκης ΕΟΚ

5. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 100 Β της 
συνθήκης ΕΟΚ

6. Γενική δήλωση σχετικά με τα άρθρα 13 έως 
19 της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

7. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 118 Δ, παρά
γραφος 2, της συνθήκης ΕΟΚ

8. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 130 Δ της 
συνθήκης ΕΟΚ

9. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 130 Π της 
συνθήκης ΕΟΚ

10. Δήλωση" των Υψηλών Συμβαλλόμενων 
Μερών σχετικά με τον τίτλο III της ενιαίας
ευρωπαϊκής Πράξης

Π. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 30, παρά
γραφος 10 ζ \ της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

Πράξη
Η Συνδιάσκεψη έλαβε υπό σημείωση επιπλέον 
τις παρακάτω απαριθμούμενες δηλώσεις, οι 
οποίες προσαρτώνται στην παρούσα τελική 
πράξη :

1. Δήλωση της Προεδρίας για την προθεσμία 
εντός της οποίας αποφαίνεται το Συμβούλιο 
μετά από πρώτη ανάγνωση (άρθρο 149,παρά- 
γραφοΓ 2, της συνθήκης ΕΟΚ)

2. Πολιτική δήλωση των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών σχετικά με την ελεύθερη κυ
κλοφορία των προσώπων

3. Δήλωση της κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας σχετικά με το άρθρο 8Α της 
συνθήκης ΕΟΚ

4. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρ
θρο 28 της συνθήκης ΕΟΚ

5. Δήλωση της κυβέρνησης της Ιρλανδίας 
σχετικά με το άρθρο 57, παράγραφος 2, της 
συνθήκης ΕΟΚ

6. Δήλωση της κυβέρνησης της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας σχετικά με το άρθρο 59, δεύτερο 
εδάφιο, και το άρθρο 84 της συνθήκης ΕΟΚ

7. Δήλωση τ ις  κυβέρνησης του Βασιλείου της 
Δανίας σχετικά με το άρθρο 100Α της συν
θήκης ΕΟΚ

8. Δήλωση της Προεδρίας και της Επιτροπής 
σχετικά με τη νομισματική ικανότητα της 
Κοινότητας

9. Δήλωση της κυβέρνησης του Βασιλείου της 
Δανίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Συνεργασία.

Δήλωση σχετικά με τις εκτελεστικές αρμο
διότητες της Επιτροπής

Η Συνδιάσκεψη ζητά από τα κοινοτικά όρ
γανα να θεσπίσουν, πριν από την έναρξη 
ισχύος της Πράξης, τις αρχές και τους κανόνες 
■βάσει των οποίων θα καθορίζονται, σε κάθε 
περίπτωση, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της 
Επιτροπής.

Στα πλαίσια αυτά, η Συνδιάσκεψη καλεί το 
Συμβούλιο να επιφυλάξει ιδίως στη διαδικα
σία της συμβουλευτικής επιτροπής δεσπό
ζουσα θέση, σε συνάρτηση με την ταχύτητα 
και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, για την άσκηση των εκτε-
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λε σηκών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή στον τομέα του άρθρου 100Α της 
συνθήκης ΕΟΚ.

Δήλωση σχετικά με το Δικαστήριο

Η Συνδιάσκεψη συμφωνεί ότι οι διατάξεις του 
άρθρου 32 δ, παράγραφος 1, της συνθήκης 
ΕΚΑΧ, του άρθρου 168 Α, παράγραφος I, της 
συνθήκης ΕΟΚ και του άρθρου 140 Α, παρά
γραφος 1, της συνθήκης ΕΚΑΕ, δεν προδικά
ζουν την τυχόν απονομή δικαστικών αρμοδιο
τήτων η οποία μπορεί να προβλέπεται στα 
πλαίσια συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ 
των κρατών μελών.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 8Α της συν
θήκης ΕΟΚ

Με το άρθρο 8Α, η Συνδιάσκεψη επιθυμεί να 
διαδηλώσει τη σταθερή πολιτική βούληση να 
ληφθούν, πριγ από την 1η Ιανουάριου 1993, οι 
αποφάσεις που απαιτούνται για την υλο
ποίηση της εσωτερικής αγοράς που ορίζεται 
στη διάταξη αυτή και ιδιαίτερα οι αποφάσεις 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του προ
γράμματος της Επιτροπής όπως αναφέρεται 
στο Λευκό Βιβλίο για την εσωτερική αγορά.

Ο καθορισμός της ημερομηνίας της 31ης Δε
κεμβρίου 1992 δεν παράγει αυτόματος νομικές 
συνέπειες.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 100 Α της 
συνθήκης ΕΟΚ

Η Επιτροπή, στις προτάσεις που θα υποβάλλει 
δυνάμει του άρθρου 100 Α, παράγραφος 1, θα 
ακολουθεί κατά προτίμηση την οδό των οδη
γιών, εάν η εναρμόνιση συνεπάγεται, σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, τροποποίηση νο
μοθετικών διατάξεων.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 100 Β της 
συνθήκης ΕΟΚ

*
Η Συνδιάσκεψη θεωρεί ότι το άρθρο 8 Γ της 
συνθήκης ΕΟΚ, εφόσον έχει γενική ισχύ, 
εφαρμόζεται και για τις προτάσεις που η
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Επιτροπή καλείται να υποβάλει δυνάμει του 
άρθρου 100 Β της αυτής συνθήκης.

Γενική δήλωση σχετικά με τα άρθρα 13 έως 19 
της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα 
των κρατών μελών να λαμβάνουν τα μέτρα 
που θεωρούν απαραίτητα για τον έλεγχο της 
μετανάστευσης από τρίτες χώρες, καθώς και 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
εγκληματικότητας και του λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Δήλωση σχετικά με το’ άρθρο 118 Α, παρά
γραφος 2, της συνθήκης ΕΟΚ

Η Συνδιάσκεψη διαπιστώνει ότι, κατά την 
εξέταση του άρθρου 118 Α, παράγραφος 2, 
της συνθήκης ΕΟΚ, υπήρξε ομοφωνία ως προς 
το ότι η Κοινότητα δεν προτίθεται, κατά τη 
θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών περί προ
στασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, να θέσει, χωρίς βάσιμο αντικει
μενικό λόγο, σε μειονεκτικότερη θέση τους 
εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Λ
Δήλωση σχετικά με το άρθρο 130 Δ της 
συνθήκης ΕΟΚ

Η Συνδιάσκεψη υπενθυμίζει σχετικά τα συμπε
ράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου των 
Βρυξελλών του Μαρτίου i 984, τα οποία έχουν 
ως εξής :

«Τα οικονομικά μέσα που διατίθενται για τις 
παρεμβάσεις των Ταμείων, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ΟΜΠ, θα αυξηθούν σημαντικά σε 
πραγματικούς όρους, μέσα στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.»

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 130 Π της 
συνθήκης ΕΟΚ :

Σχετικά με την παράγραφο 1, 
τρίτη περίπτωση

Η Συνδιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η δράση της 
Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος 
δεν πρέπει να παρεμβάλλεται στην εθνική
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πολιτική εκμετάλλευσης των ενεργειακών 
πόρων.

Σχετικά με την παράγραφο 5, 
δεύτερο εδάφιο

Η Συνδιάσκεψη θεωρεί οτι οι διατάξεις του 
άρθρου 130 Π, παράγραφος 5, δεύτερο εδά
φιο, δεν θίγουν τις αρχές 7Γου απορρέουν από 
την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 
ΑΕΤίΙ.

Δήλωση των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών 
σχετικά με τον τίτλο III της ενιαίας ευρω
παϊκής Πράξης

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη του τίτλου III 
για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία επα
ναβεβαιώνουν την ανοικτή στάση τους έναντι 
άλλων ευρωπαϊκών εθνών που συμμερίζονται 
τα ίδια ιδεώδη και τους ίδιους στόχους. Ιδιαί
τερα, συμφωνούν να ενισχύσουν τους δεσμούς 
τους με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και με άλλες δημοκρατικές ευρω
παϊκές χώρες με τις οττοίες διατηρούν φιλι
κούς δεσμούς και στενή συνεργασία.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 30, παράγραφος
10 ζ}, της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

11 Συνδιάσκεψη θεωρεί ότι οι διατάξεις του 
άρθρου 30, παράγραφος 10 ζ), δεν επηρεάζουν 
τις διατάξεις της απόφασης των αντιπροσώ
πων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 
8ης Αττριλίου 1965 περί της προσωρινής εγκα- 
ταστάσεως ορισμένων οργάνων και υπηρεσιών 
των Κοινοτήτων.

Δήλωση της Προεδρίας για την προθεσμία 
εντός της οποίας αποφαίνεται το Συμβούλιο 
μετά από πρώτη ανάγνωση (άρθρο 149, παρά
γραφος 2, της συνθήκης ΕΟΚ)

Οσον αφορά τη δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Μιλάνου σύμφωνα-, με την' 
οποία το Συμβούλιο οφείλει να αναζητήσει ία  
μέσα για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης, 
των αποφάσεων του, η Πρόεδρία εξέφρασέ' 
την πρόθεση να φερει σε αίσιό- ηέρορς Πς εν 
λόγω εργασίες το ταχύτερο: ■ ■ : '

____ _________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πολιτική δήλωση των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών σχετικά με την ελεύθερη κυ
κλοφορία των προσώπων

Για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των προσώπων, τα κράτη μέλη συνεργάζονται, 
με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Κοι
νότητας, ιδίως όσον αφορά την είσοδο, την 
κυκλοφορώ* και την παραμονή των υπηκόων 
τρίτων χωρών. Συνεργάζονται επίσης όσον 
αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
της εγκληματικότητας, των ναρκωτικών και 
του λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων και έργων 
τέχνης.

Δήλωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας σχετικά με το άρθρο 8 Α της συνθή
κης ΕΟΚ

Η Ελλάδα θεωρεί ότι η ανάπτυξη κοινοτικών 
πολιτικών και δράσεων και η υιοθέτηση 
μέτρων βάσει του άρθρου 70, παράγραφος 1, 
και του άρθρου 84 θα πρέπει να γίνεται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μη θίγονται εναίσθητοι 
κλάδοι των οικονομιών των κρατών μελών.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 
28 της συνθήκης ΕΟΚ

Όσον αφορά τις δικές της εσωτερικές διαδι
κασίες, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε οι 
αλλαγές που προκύπτουν από την τροπο
ποίηση του άρθρου 28 της συνθήκης ΕΟΚ να 
μην καθυστερούν την απάντησή της σε επεί
γοντα αιτήματα για την τροποποίηση ή την 
αναστολή των δασμών του Κοινού Δασμολο
γίου.

Δήλωση της κυβέρνησης της Ιρλανδίας σχετι
κά με το άρθρο 57, παράγραφος 2, της συνθή
κης ΕΟΚ

Η_ Ιρλανδία, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία- 
της για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, 
στα πλαίσια του άρθρου 57, παράγραφος 2, 
επιθυμεί να υπενθυμίσει οτι ο ασφαλιστικός 
τομέας στην Ιρλανδία είναι ιδιαίτερα ευαί- 
σθητος^και όπ χρειάστηκε να ληφθούν ιδιαί
τερα μέτρα για την προστασία των α\τκτυμ- 
βίζλλομένων των ασφαλιστών και τρίτων. Σχε- 
;·Τ*κά με την εναρμόνιση της ασφαλιστικής
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νομοθεσίας, η ιρλανδική κυβέρνηση έχει την 
αντίληψη ότι θα μπορεί να υπολογίζει στην 
κατανόηση από μέρους της Επιτροπής και των 
άλλων κρατών μελών της Κοινότητας στην 
περίπτωση που η Ιρλανδία βρεθεί αργότερα 
σε κατάσταση που θα αναγκάσει την ιρλαν
δική κυβέρνηση να προβλέψνι ειδικές δια
τάξεις για την κατάσταση του τομέα αυτού 
στην Ιρλανδία.

Δήλωση της κυβέρνησης της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας σχετικά με το άρθρο 59, δεύ
τερο εδάφιο, και το άρθρο 84 της συνθήκης
ΕΟΚ

Η Πορτογαλία θεωρεί ότι εφόσον η θέσπιση 
ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας στα 
πλαίσια του άρθρου 59, δεύτερο εδάφιο, και 
του άρθρου 84 δεν είχε συζητηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Πορτο
γαλίας στην Κοινότητα και τοοποποιεί ου
σιαστικά το κοινοτικό κεκτημένυ, δεν θα πρέ
πει να θίγει ευαίσθητους και ζωτικούς τομείς 
της πορτογαλικής ου<ονομίας και ότι θα πρέ
πει να λαμβάνονται κάθε φορά, που αυτό 
είναι απαραίτητο, κατάλληλα ειδικά μεταβα
τικά μέτρα για να εμποδιστούν ενδεχόμενες 
αρνητικές συνέπειες στους τομείς αυτούς.

Δήλωση της κυβέρνησης του Βασιλείου της 
Δανίας σχετικά με το άρθρο 100 Α της συνθή
κης ΕΟΚ

Η κυβέρνηση της Δανίας διαπιστώνει ότι στις 
περιπτώσεις στις οποίες κράτος μέλος θεωρεί 
ότι δεν διασφαλίζονται μεγαλύτερες απαιτή
σεις άναφορικά με το περιβάλλον της εργα
σίας, την προστασία του περιβάλλοντος ή τις 
ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 36 με τα 
μέτρα που εγκρίνονΓαι βάσει του άρθρου 
100 Α, η παράγραφος 4 του άρθρου 100 Α 
εξασφαλίζει στο εν λόγω κράτος μέλος τη 
δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων. Τα 
εθνικά μέτρα θα λαμβάνονται με σκοπό να 
καλύφουν τον προαναφερόμενο στόχο και δεν

πρέπει να αποτελούν συγκεκαλυμμένο προστα
τευτισμό.

Δήλωση της Προεδρίας και της Επιτροπής 
σχετικά με τη νομισματική ικανότητα της 
Κοινότητας

Η Προεδρία και η Επιτροπή θεωρούν ότι οι 
διατάξεις που έχουν περιληφθεί στη συνθήκη 
ΕΟΚ σχετικά με τη νομισματική ικανότητα 
της Κοινότητας δεν προδικάζουν τη δυνα
τότητα περαιτέρω ανάπτυξης στα πλαίσια των 
υφισταμένων αρμοδιοτήτων.

Δήλωση της κυβέρνησης του Βασιλείου της 
Δανίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Συνεργασία *

Η κυβέρνηση της Δανίας σημειώνει ότι η σύ
ναψη του τίτλου III νια τη Συνεργασία στο 
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής δεν επηρεάζει 
τη συμμετοχή της Δανίας στη συνεργασία των 
σκανδιναβικών χωρών στον τομέα της εξωτε
ρικής πολιτικής.

'.Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη / δη
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, των δε κυρουμένων πράξεων από την ολο
κλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 33 παρ. 2 της «ενιαίας Ευρωπαϊκής 
πράξης».

ΠΡΟΕΑΡΕίΥΩΝ ( Παναγιώτης Ν. ιΚρητικός). Παρα- 
ζιχλϊίται η Β'ουλή .μ» εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την 
κύρωση των Π ραχιτικών της αποψινής συνεδίρίίασης.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΐΚΛΡΕΓΏιΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Παρε- 

σχέ$η η, ζητηδείσα εξουσιοδότηση.
Δ/έχετα1’; η Βοολή ν« λύσουμε τη συνιεβριίαισηι;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση της Βουλής και ώρα' 0&..38' λύιεται η 

συνεδρίαση για σήμερα Πέμπτη 1ι5 Ιανοναριίαυ 1087 και ώρα 
6.30' μ.μ. με αντικείμενο εργασιών, αναφορές και ερωτήσεις 
και νομοθετική εργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ


